Purelife Revive
ASPARAGUS
Koko: S(M)L(XL)
Valmiin jakun mitat: Vartalonympärys 87(98)111(122)
cm, pituus 68(70)72(74) cm ja hihan sisäpituus
44(45)46(46) cm.
Langan menekki: Rowan Purelife Revive –lankaa
550(600)650(700) g beigekirjavaa (461).
Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 4 sekä reunuksia varten
pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: 5 nappia.
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla
= 10 cm.
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileä neule:
neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 6 s:n
palmikonkierto vasemmalle: siirrä 3 s apupuikolle työn
eteen, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein. 6 s:n
palmikonkierto oikealle: siirrä 3 s apupuikolle työn
taakse, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein.
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 96(108)122(134) s
ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda työhön paksummat puikot
ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 26(27)28(29) cm, neulo vyötäröjouste. 1.krs: (op) 6(12)1(7)
o, *tee 6 s:n palmikonkierto vasemmalle, tee 6 s:n palmikonkierto oikealle, neulo 6 o*, toista *-* ja neulo
krs:n lopussa 6(12)1(7) o. Vaihda työhön ohuemmat puikot. 2.krs: *neulo 1 s o, 1 s takareunastaan n*,
toista *-*. 3.krs: *neulo 1 s takareunastaan oikein, 1 s n*, toista *-*. 4.-12.krs: kuten 2.-3. krs:t. Vaihda
työhön paksummat puikot. 13.krs: 6(12)1(7) o, *tee 6 s:n palmikonkierto oikealle, tee 6 s:n palmikonkierto
vasemmalle, neulo 6 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 6(12)1(7) o. Neulo sitten jälleen sileää neuletta.
Kun kappaleen korkeus on 47(48)49(50) cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten kerralla
4(5)6(7) s ja kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 3(5)7(9) kertaa ja sitten joka 2. krs
4(5)5(5) kertaa =74(78)86(92) s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22) cm, päätä keskimmäiset
34(34)36(36) s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa 1x3 s ja päätä
samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x6(6)7(8) s ja 1x5(7)8(9) s. Neulo sitten pääntien toinen
puoli vastaavasti.
Vasen etukappale: Luo ohuemmille puikoille 91(97)104(110) s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 26(27)28(29) cm, neulo vyötäröjouste.
1.krs: (op) 6(12)1(7) o, *tee 6 s:n palmikonkierto vasemmalle, tee 6 s:n palmikonkierto oikealle, neulo 6
o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 o. Vaihda työhön ohuemmat puikot. 2.krs: aloita joustinneule 1
n(n)o(o) s:lla ja tee nurjat s:t takareunastaan nurin ja oikeat oikein kuten takakappaleen vyötärölläkin
yhteensä 11 krs:n ajan. Vaihda 12. krs:n jälkeen työhön paksummat puikot. 13.krs: 6(12)1(7) o, *tee 6 s:n
palmikonkierto oikealle, tee 6 s:n palmikonkierto vasemmalle, neulo 6 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1
o. Aloita jälleen sileä neule ja kavenna sen aikana etureunassa (=kappaleen vasen reuna) 1 s ensin joka krs
37(35)35(33) kertaa, joka 2. krs 21(23)23(25) kertaa ja vielä joka 4. krs 5(5)6(6) kertaa. Muista tehdä
sivussa kädentiekavennukset samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Päätä lopuksi olan s:t sivusta
lähtien samoin kuin takana.
Oikea etukappale: Neulo vasemman peilikuvaksi.
Hihat: Luo ohuemmille puikoille 53(55)57(57) s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda työhön paksummat puikot
ja aloita sileä neule. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 6. krs 3(5)8(16) kertaa ja
sitten joka 8. krs 12(11)9(3) kertaa =83(87)91(95) s. Kun hihan pituus on 44(45)46(46) cm, päätä
molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x4(5)6(7) s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s joka krs 5
kertaa, joka 2. krs 8(9)10(11) kertaa ja vielä joka krs 11 kertaa. Päätä vielä molemmissa reunoissa joka 2.
krs 1x4 s ja päätä sitten loput 19 s kerralla.

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Poimi pyöröpuikolle oikean etukappaleen suorasta etureunasta 66(68)71(73) s, pääntien reunasta
101(103)106(108), takakappaleen pääntien reunasta 40(40)42(42) s ja poimi vielä toisen etukappaleen
pääntien reunasta ja suorasta etureunasta vastaavasti s:ita kuten edellä. Neulo näillä 374(382)396(404) s:lla
ainaoikeaa 2 krs ja päätä s:t oikeaa neuloen työn nurjalta puolelta. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä
hihasaumat. Kiinnitä napit vyötäröjousteeseen etukappaleelle kuvan mukaan.
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