Purelife Revive
PARSNIP
Koko: S(M)L(XL)
Valmiin tunikan mitat: Vartalonympärys 88(97)110(123) cm,
pituus 86(88)90(92) cm ja hihan sisäpituus 34(35)36(36) cm.
Langan menekki: Rowan Purelife Revive –lankaa
550(600)700(750) g lilakirjavaa (467).
Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 4 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: 3 nappia.
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10
cm.
Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja
nurjat oikein. Toista 2. krs:ta. Sileä neule: neulo oikealla oikein
ja nurjalla nurin.
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 107(117)131(145) s ja
neulo helmineuletta 10 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja
aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 28(29)30(31) cm,
kavenna molemmissa reunoissa 1 s ja toista kavennukset joka 8. krs kerran, sitten joka 6. krs 4 kertaa ja
vielä joka 4. krs 4 kertaa =87(97)111(125) s. Neulo viimeisen kavennuskerroksen jälkeen 13 krs ja aloita
sitten lisäykset. Eli lisää molemmissa reunoissa 1 s joka 10. krs 5 kertaa =97(107)121(135) s. Kun kappaleen
korkeus on 65(66)67(68) cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten kerralla 4(5)6(7) s ja kavenna
sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 5(7)9(11) kertaa ja sitten joka 2. krs 2(2)3(3) kertaa
=75(79)85(93) s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22) cm, päätä keskimmäiset 39(39)41(41) s pääntietä
varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa 1x3 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa
varten joka 2. krs 2x5(6)6(8) s ja 1x5(5)7(7) s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus 59(60)61(62) cm. Päätä nyt halkiota varten
kappaleen keskimmäiset 5 s ja neulo ensin toinen puoli. Tee sivussa kädentiekavennukset kuten takana. Kun
kädentien korkeus on 9(10)10(11) cm, päätä halkion reunasta pääntietä varten 1x7 s ja kavenna sitten 1 s
joka krs 7 kertaa ja vielä joka 2. krs 6(6)7(7) kertaa. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja samalla korkeudella
kuin takana. Neulo halkion ja pääntien toinen puoli vastaavasti.
Hihat: Luo ohuemmalle puikoille 87(89)91(91) s ja neulo helmineuletta 6 krs. Vaihda työhön paksummat
puikot ja aloita sileä neule. Kavenna sileän neuleen aikana hihan molemmissa reunoissa 1 s joka 4. krs 8
kertaa =71(73)75(75) s. Kun olet neulonut 38 krs, neulo seuraavalla krs:lla 15(16)17(17) o, *siirrä 4 s
apupuikolle työn eteen seuraavien 4 s:n päälle ja neulo sitten apupuikolta + vasemman käden puikolta 1 + 1
s yhteen, siirrä seuraavat 4 s apupuikolle työn taakse ja neulo sitten apupuikolta + vasemman käden
puikolta 1 + 1 s yhteen*, neulo 9 s ja toista *-* kerran ja neulo 15(16)17(17) s =55-57-59-59 s. Vaihda
sitten työhön ohuemmat puikot ja neulo 4 krs helmineuletta. Vaihda jälleen työhön paksummat puikot ja
aloita sileä neule uudelleen ja lisää sen aikana molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 2. krs 1(1)1(4) kertaa ja
sitten joka 4. krs 13(14)15(14) kertaa =83(87)91(95) s. Kun hihan pituus on 34(35)36(36) 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 9 kertaa. Päätä vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs
2x4 s ja päätä sitten loput 15 s kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Luo ohuemmille puikoille 5 s ja neulo helmineuletta kunnes kaitale ulottuu sitä hieman venyttäen halkion
vasempaan reunaan, jätä s:t odottamaan ja kiinnitä reunus paikoilleen. Merkitse tähän reunukseen 2 napin
paikkaa siten, että ylin tulee 2 cm:n päähän pääntieltä ja seuraava tämän napinläven ja alareunan
puoliväliin. Tee toiseen reunaan samanlainen reunus muuten, mutta tee nyt nappien kohdille napinlävet niin,
että neulot 1 s, 2 s yhteen, ota lk puikolle ja neulo 2 s. Neulo tässä kaitaleessa viimeksi nurjan puolen krs,
älä katkaise lankaa. Kiinnitä kaitale paikoilleen. Luo sitten ohuemmille puikoille 8 s oikean halkiokaitaleen
jatkoksi. Neulo nämä 8 s + halkiokaitaleen 5 s helmineuletta, poimi langan avulla etukappaleen pääntien
pystyosasta 31(31)33(33) s, poimi takakappaleen pääntien reunasta 45(45)47(47) s, sitten etukappaleen
pääntien toisesta reunasta 31(31)33(33) s ja neulo halkiokaitaleen 5 s helmineuletta. Jatka näillä kaikilla
125(125)131(131) s:lla helmineuletta.

Tee 3. krs:n loppuun napinläpi eli neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 s, ota lk puikolle, neulo 2 n yhteen ja
neulo 2 s. Jatka vielä kaikilla s:illa helmineuletta 2 krs ja päätä sitten s:t kerralla. Kiinnitä halkioreunukset
halkion alareunassa päällekkäin ja kiinnitä napit. Kiinnitä vielä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat.
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