Beth
by Marie Wallin

Koot: S (M) L (XL) XXL
Henkilön vartalonympärys: 81-86 (91-97) 102-107 (112-117) 122-127
Lanka: Rowan Kidsilk Haze Stripe 3(3)4(4) 4 kerää (a’50 g) väriä Forest 204
Joustinneule: *2o, 2n*, toista * – *
Sileä neule: op:n krs:illa oikein ja np:n krs:illa nurin.
Puikot Prym: 2,5 ja 3-3,5 mm tai käsialan mukaan, pitkä pyöröpuikko on hyvä kappaleen
leveimmällä kohdalla, lyhyt pyöröpuikko 2,5 mm pääntielle
Tiheys: 25 s ja 34 krs sileää neuletta puikoilla 3-3,5 mm = 10 x 10 cm
ETU- JA TAKAKAPPALE
Neulo yhtenäisenä etukappaleen helmasta takakappaleen helmaan.
Luo ohuemmille puikoille löyhästi 114(126)142(158)174 s ja neulo joustinneuletta 34 krs ja lisää
viimeisellä krs:lla työn keskelle 1 s = 115(127)143(157)175 s. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja
neulo sileää neuletta lisäten kumpaankin sivureunaan joka krs:lla 1 s seuraavien 43 krs:n ajan.
Lisää sitten kumpaankin reunaan 1 s joka 2. krs 18x, sitten 1 s joka 4. krs 4(5)6(7)8x =
245(259)277(293)313 s. Neulo suoraan 1(3)3(3)3 krs ja viimeisenä on np:n krs ja pane merkki työn
kumpaankin reunaan kokoihin M, L, XL ja XXL kädentien alkamisen merkiksi. Neulo vielä 0(0)0(2)2
krs. Huom! kokoon S merkki tulee vasta seuraavan np:n krs:n jälkeen. Aloita pääntie.
Pääntie: Neulo op:n krs:n alussa 114(121)130(138)148 s ja jätä loput s:t odottamaan esim.
apupuikolle tai -langalle ja neulo kumpikin olka erikseen. Kavenna pääntien reunassa 1 s
seuraavien 9 krs:n ajan, sitten joka 2. krs 5x ja vielä joka 4. krs 2(2)3(3)4x ja vielä joka 6. krs kerran
eli kunnes jäljellä on 97(104)112(120)129 s. Neulo suoraan 6 krs ja pane merkki pääntien reunaan
olkapään merkiksi. Jatka neulomista niin, että lisäät pääntien reunassa 1 s:n, sitten 2 krs:n jälkeen
1 s:n ja seuraavilla 4 krs:lla kullakin 1 s:n = 103(110)118(126)135 s ja viimeisenä on op:n krs.
Katkaise lanka ja siirrä s:t odottamaan. Neulo sitten pääntien toinen puoli. Aloita päättämällä
oikeasta reunasta pääntien eli työn keskimmäiset 17 s löyhästi ja neulo krs loppuun =
114(121)130(138)148 s. Muista seuraavalla krs:lla koon S merkki kädentielle. Kavenna pääntie
kuten edellä teit: 9x1s joka krs, 5x1 s joka 2. krs, 2(2)3(3)4x1 s joka 4. krs ja 1x1 s joka 6. krs =
97(104)112(120)129 s. Neulo 6 krs ja merkitse pääntielle olan kohta. Neulo takapääntie lisäten sen
reunassa kuten toisella puolella = 103(110)118(126)135 s ja viimeisenä on np:n krs. Jatka työtä
luomalla näiden s:iden jatkoksi pääntielle 39(39)41(41)43 s ja jatka kerrosta odottavilla
ensimmäisen puolen 103(110)118(126)135 s:lla = 245(259)277(293)313 s. Neulo 30(32)36(38)42
krs ja merkitse kummatkin reunat eli kädentiet. Jatka työtä kaventamalla kummastakin reunasta 1

s krs:lla 5 ja sitten joka 4. krs 4(5)6(7)8x, joka 2. krs 17x ja vielä joka krs 43x = 115(127)143(157)175
s ja viimeisenä on np:n krs. Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo joustinta 34 krs kaventaen 1.
krs:lla työn keskellä 1 s. Päätä työn 114(126)142(158)174 s löyhästi joustinneuletta neuloen.
VIIMEISTELY
Levitä kpl tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Poimi hihansuusta (kädentien
merkkien välistä) ohuemmille puikoille 62(66)70(74)78 s ja neulo joustinta 20 cm sekä päätä op:n
krs:lla joustinta neuloen. Neulo toinen hihansuu samoin. Ompele saumat hihansuista helmaan.
Pääntie: Poimi työn op:lta ohuemmille puikoille (pyöröpuikko) työn langalla vasemmasta
olkamerkistä alkaen 41(41)44(44)49 s pääntien viistosta osasta, keskeltä 17 s, toiselta puolelta
41(41)44(44)49 s ja takapääntieltä 55(55)56(56)60 s = 154(154)161(161)175.
1. krs: *2 o, 1 n, 2 o, 2 n*, toista * – * koko krs. Toista tätä kerrosta niin, että kauluksen korkeus on
6 cm.
Seuraava krs: Neulo muut s:t kuten edellä, mutta lisää 1 n silmukkaan 1 s, jonka jälkeen siinäkin on
2 n. Jatka kaulusta 2o 2n -joustinta niin, että sen korkeus on 22 cm ja päätä s:t löyhästi joustinta
neuloen.
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