Cotton Linen Stripes
Naisen jakut
Koko: 36/38-40/42-44/46
Valmiin neuleen mitat:
vartalon ympärys 92-104-114 cm
koko pituus n. 58-59-61 cm
pitkän hihan sisäpituus 43 cm, puolipitkän hihan sisäpituus 12,5 cm ja lyhyen
hihan sisäpituus 6,5 cm
Langanmenekki: Schachenmayr Cotton Linen Stripes –lankaa.
Malli A: korallinpunaista (00124) 500-550-600 g
Malli B: violettia (00149) 600-650-700 g
Malli C: sinivihreää (00172) 450-500-550 g
Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: Malliin A ja B 6 nappia ja malliin C 9 nappia. Nappien
halkaisija on n. 2,5 cm.
Tiheys: 22 s ja 30 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.
Mallineuleet: 2-kertainen helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2. ja 4.krs: neulo oikeat
s:t oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 1 n, 1 o. Toista 1.-4. krs:ia. Pintaneule: 1.krs: (np) nurin. 2.-5.krs: neulo sileää neuletta
eli oikealla oikein ja nurjalla nurin. 6.krs: 1 o, 1 n. Toista 1.-6. krs:ia.
MALLI A
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 103-117-127 s ja neulo 2-kertaista helmineuletta 13 krs. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita pintaneule. Kun olet neulonut pintaneuletta 3 krs, neulo seuraavan krs:n alussa 2 s o
yhteen ja tee krs:n lopussa ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli). Toista
tällaiset kavennukset vielä 2 kertaa joka 14. krs =97-111-121 s. Lisää sitten molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s
ja toista lisäykset joka 12. krs vielä 2 kertaa. Tee lisäys aina niin, että neulot kahden s:n välisen lankalenkin kiertäen
oikein. Kun olet tehnyt lisäykset valmiiksi, on työssä alkuperäinen s-luku. Kun kappaleen korkeus on 33 cm, päätä
molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x2 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa raglaa varten koossa 36/38 1 s
joka 4. krs kerran ja sitten joka 2. krs 30 kertaa, koossa 40/42 ja 44/46 joka 2. krs 3-6x2 s ja vielä 31-29x1 s. Kun
raglankorkeus on 22-23-24 cm, päätä loput eli takakappaleen pääntien 37-39-41 s kerralla.
Vasen etukappale: Luo ohuemmille puikoille 59-65-71 s ja neulo 2-kertaista helmineuletta 13 krs. Vaihda työhön
paksummat puikot, jatka etureunassa (=kappaleen vasen reuna) 9 s:lla 2-kertaista helmineuletta ja aloita muilla s:illa
pintaneule. Kavenna ja lisää sivussa 3 s kuten takana. Kun kappaleen korkeus on 33 cm, päätä sivussa 1x2 s ja tee
samassa reunassa myös raglankavennukset kuten takana. HUOM: aloita raglan alareunassa myös pääntien viistotus eli
tee 9 s:n päässä etureunasta ylivetokavennus joka 4. krs 15-15-17 kertaa. Kun raglankorkeus on 10-11-12 cm, päätä
etureunasta 9 s ja jatka lopuilla s:illa pintaneuletta sekä kavennuksia. Päätä lopuksi 2 s kerralla. Merkitse tämän
kappaleen etureunaan 6 napin paikkaa tasavälein siten, että alin tulee 7. krs:lle helmasta lähtien ja ylin tulee pääntien
viistotuksen alareunaan.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt kuitenkin nappien kohdille napinlävet eli
neulo etureunasta 3 s, 2 o yhteen, ota 2 lk puikolle, neulo 2 o yhteen ja neulo krs:n loput s:t. Neulo seuraavalla krs:lla
1. lk oikein ja 2. lk nurin.
Puolipitkät hihat: Luo ohuemmille puikoille 59-65-73 s ja neulo 2-kertaista helmineuletta 13 krs. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita pintaneule. Lisää pintaneuleen 2. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s ja
toista sitten lisäykset joka 4. krs vielä 4 kertaa =69-75-83 s. Kun hihan pituus on 12,5 cm, päätä molemmissa reunoissa
1x2 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa raglaa varten 1 s ensin joka 4. krs 7-6-4 kertaa ja sitten joka 2. krs 18-2227 kertaa. Kun raglankorkeus on 22-23-24 cm, päätä loput 15-15-17 s kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele
raglansaumat, sivu- ja hihasaumat. Luo kaulusta varten ohuemmille puikoille 125-133-141 s ja neulo 2-kertaista
helmineuletta. Kun kauluksen korkeus on 12 cm, neulo 5 s, *3 o yhteen, 5 s*, toista *-* vielä 14-15-16 kertaa =95-101107 s. Päätä vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs 3x9-10-10 s ja päätä loput 41-41-47 s kerralla. Kiinnitä kaulus
pääntielle päätöskerroksestaan. Kiinnitä kauluksen pystyreunoja napitusvarojen yläreunaan 3 cm:n matkalta. Kiinnitä
lopuksi napit.
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MALLI B
Takakappale: Neulo kuten mallissa A.
Vasen etukappale: Neulo mallin A mukaan kunnes kappaleen pituus on 33 cm.
Päätä sivussa kädentietä varten 1x2 s ja tee sitten samassa reunassa
raglankavennukset kuten takana. Tee samalla etureunassa 9 s:n sisäpuolella
ylivetokavennus ensin joka 2. krs 2 kertaa ja sitten joka 4. krs 15-15-17 kertaa. Kun
raglankorkeus on 22-23-24 cm, jätä loput 9 s odottamaan.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee 6 napinläpeä
etureunaan mallin A mukaan.
Pitkät hihat: Luo ohuemmille puikoille 51-53-55 s ja neulo 2-kertaista helmineuletta
13 krs. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pintaneule. Lisää pintaneuleen 2.
krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s ja toista sitten lisäykset joka 12.10.-8. krs vielä 8-10-13 kertaa =69-75-83 s. Kun hihan pituus on 43 cm, päätä
molemmissa reunoissa 1x2 s ja tee sitten raglankavennukset mallin A mukaan.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta
puolelta ja anna kuivua. Ompele raglansaumat, sivu- ja hihasaumat. Ota toisen
etukappaleen odottamassa olevat 9 s ohuemmille puikoille ja luo niiden sisäreunaan
1 s. Jatka näillä 10 s:lla 2-kertaista helmineuletta takakappaleen pääntien
reunukseksi. Kun kaitale ulottuu, sitä hieman kiristäen, takakappaleen pääntien
puoliväliin, päätä s:t. Tee toinen puoli vastaavasti. Ompele kaitaleiden
keskitakasauma ja kiinnitä kaitale paikoilleen. Kiinnitä lopuksi napit.
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MALLI C
Takakappale: Neulo kuten mallissa A.
Vasen etukappale: Neulo mallin A mukaan kunnes kappaleen pituus on 33 cm. Päätä
sivussa kädentietä varten 1x2 s ja tee sitten samassa reunassa raglankavennukset
kuten takana. Kun raglankorkeus on 14-15-16 cm, jätä etureunasta pääntietä varten
odottamaan 1x9 s. Päätä sitten samasta reunasta joka 2. krs 1x3-3-5 s, 1x3 s, 2x2 s ja
5x1 s. Kun raglankorkeus on 22-23-24 cm, päätä loput 2 s kerralla. Merkitse tämän
kappaleen etureunaan 9 napinläpeä tasavälein siten, että alin tulee 5.-7.-9. krs:lle
helmasta mitattuna ja ylin tulee myöhemmin neulottavan 13 krs korkean kauluksen
puoliväliin.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee napinlävet
etureunaan mallin A mukaan.
Lyhyet hihat: Luo ohuemmille puikoille 69-75-83 s ja neulo 2-kertaista helmineuletta
13 krs. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pintaneule. Kun hihan pituus on 6,5
cm, päätä molemmissa reunoissa 1x2 s ja tee sitten raglankavennukset mallin A
mukaan.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta
puolelta ja anna kuivua. Ompele raglansaumat, sivu- ja hihasaumat. Neulo toisen
etukappaleen odottamassa olevat 9 s ohuemmille puikoille, poimi pääntien reunasta
langan avulla 119-121-127 s ja neulo toisen reunan odottamassa olevat 9 s. Neulo
näillä 137-139-145 s:lla 2-kertaista helmineuletta 13 krs. Muista tehdä reunuksen puoliväliin ylin napinläpi samoin kuin
edellisetkin. Päätä lopuksi reunuksen s:t kerralla. Kiinnitä vielä napit.
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