Lace
Huivi
Koko: pituus n. 220cm ja leveys n. 100cm
Tarvikkeet Regia Lace 200g, väri 06582 Kunzit. Puikot Prym 4-5mm tai käsialan mukaan.
Mallineule Neulo työn oikealla puolella mallipiirrosten A ja B mukaisesti. Nurjalla
puolella neulo silmukat ja langankierrot nurin, kolmois-langankiertojen kohdalla neulo 1 n takareunasta, 1 n ja 1n takareunasta. Reunasilmukoita ei ole näytetty piirroksissa, neulo reunasilmukka oikealla puolen oikein ja nurjalla nurin.
Huivissa neulotaan vaihtoehtoisesti joko sileää neuletta (oikealla puolella neulotaan
silmukat oikein, nurjalla nurin) tai pitsineulosta mallipiirroksen A mukaisesti. Mallikerta on merkitty piirrokseen vahvennetulla viivalla, toista tätä mallikertaa. Tee lisäykset
mallipiirroksen mukaan ja lopuksi huivin reunus mallipiirroksen B mukaisesti. Mallipiirroksessa A näytetään silmukat ennen keskisilmukkaa sekä keskisilmukka, mallipiirroksessa B näytetään myös keskisilmukkaa seuraavat silmukat. Mallipiirroksessa B
harmaalla merkitty silmukka vastaa mallipiirroksen A viimeisen krs:n silmukkaa, tämä
on vain informatiivinen tieto eikä silmukoita neulota uudelleen. Samoin mallipiirroksen B alimmainen harmaalla merkitty krs on vain tiedoksi merkitty.
Tiheys 13s ja 24 krs = 10cm.
Huivi aloitetaan pitkän sivun keskeltä ja neulotaan nuolella merkittyyn suuntaan.
Samanaikaisesti lisää 1 s oikean puolen krs:lla kerroksen alussa ja lopussa sekä keskisilmukan molemmin puolin.
Luo 3 s, neulo 1 krs nurin (nurjan puolen krs) ja sen jälkeen jatka mallipiirroksen mukaisesti. Ensimmäisellä oikean puolen krs:lla neulo reunasilmukka, sen jälkeen lisää 1 s poimimalla kahden s välinen lanka puikolle ja neulo se kiertäen oikein, neulo keskisilmukka ja lisää vielä 1 s kuten edellä, reunasilmukka = 5s.
Neulo ruutupiirroksen krs:t 1-12 kerran = 25s. Sen jälkeen neulo krs:t 13-54, lisää samalla piirroksen mukaisesti 96 s = 121s. Toista krs:t 13-54 vielä kaksi kertaa, toistamalla lisäykset kuten piirroksessa = 313 s / 138 krs.
Neulo tämän jälkeen mallipiirroksen B mukaisesti krs:t 139-170 kerran, neulo reunasilmukka, mallikertaa edeltävät s:t, mallikerta
12 kertaa, mallikerran jälkeiset s:t, keskisilmukka. Keskisilmukan jälkeen neulo mallikertaa edeltävät s:t, mallikerta 12 kertaa,
mallikerran jälkeiset s:t reunasilmukka. Kerroksen 161 jälkeen jätä pois harmaalla merkityt kolmionmuotoiset kohdat ja neulo
niiden tilalla s:t mallipiirroksen C mukaisesti.
Kerroksen 170 jälkeen päättele kaikki s:t seuraavasti: siirrä reunasilmukka virkkauskoukulle, jokaiseen neulottuun silmukkaan
virkkaa 1 ks ja 1 kjs, virkkaa 3 merkittyä silmukkaa yhteen yhdellä ks:lla, virkkaa 3 kjs 2:n keskisilmukan väliin; katso merkintä
mallipiirros C.
Kastele huivi haaleassa vedessä, puristele varovasti liika vesi pois ja pingota huivi mittoihinsa.
Huom! Huivin voi tehdä myös pienemmässä koossa, noin 175cm pitkänä ja n. 75cm leveänä jolloin huiviin riittää 100g Regia Lace
lankaa.
Pienempää kokoa varten toista krs:t 13-54 vain yhden kerran = 217s ennen krs:ta 96. Jatka neulomalla mallipiirroksen B mukaan;
9:llä krs:lla neulo reunasilmukka, ennen mallikertaa tulevat s:t, toista mallikerta 8 kertaa, neulo keskisilmukkaa edeltävät s:t,
keskisilmukka, keskisilmukan jälkeiset s:t, mallikerta 8 kertaa, mallikerran jälkeiset s:t ja reunasilmukka. Päätä kaikki silmukat
krs:n 128 jälkeen virkkaamalla.
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