Purelife Revive
SQUASH
Koko: S(M)L(XL)XXL
Valmiin puseron mitat: Vartalonympärys 85(94)106(117)132 cm,
pituus 50(52)54(56)58 cm ja hihan sisäpituus 45(45)46(46)47 cm.
Langan menekki: Rowan Purelife Revive –lankaa väri A:
150(150)150(200)200 g lilakirjavaa (467), väri B:
200(250)250(300)300 g beigekirjavaa (461) sekä väri C:
100(150)150(150)150 g punakirjavaa (460).
Puikot: Nro 3-3,5 ja 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.
Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja
nurjalla oikein.
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 93(103)117(129)145 s värillä
A ja neulo joustinneuletta 9 krs ja 1 krs oikein työn nurjalta puolelta.
Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä nurja neule raidoittaen
eli neulo *10 krs värillä B, 10 krs värillä C, 10 krs värillä B ja 10 krs
värillä A*, toista *-*. Kavenna samalla molemmissa reunoissa 1 s joka
6. krs 5 kertaa =83(93)107(119)135 s. Kun kappaleen korkeus on 12
cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 8. krs vielä 4 kertaa. Työssä on nyt
alkuperäinen s-luku. Kun kappaleen korkeus on 29(30)31(32)33 cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä
varten kerralla 3(4)5(6)7 s ja kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 3(5)7(9)11 kertaa ja
sitten joka 2. krs 3(3)4(3)4 kertaa =75(79)85(93)101 s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 cm,
päätä keskimmäiset 39(39)41(41)43 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)9 s ja 1x5(5)7(7)8 s.
Neulo sitten pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale: Neulo kuten takakappale kunnes kädentien korkeus 5(6)6(7)7 cm. Päätä nyt pääntietä varten
keskimmäiset 19 s ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 1 s ensin joka krs 6 kertaa,
sitten joka 2. krs 3(3)4(4)5 kertaa, joka 4. krs 3 kertaa ja vielä kerran joka 6. krs. Päätä lopuksi olan s:t
samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Hihat: Luo ohuemmille puikoille 44(46)48(48)50 s värillä B ja neulo joustinneuletta 9 krs ja 1 krs oikein työn
nurjalta puolelta. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä nurja neule värillä A. Kun olet neulot
10(8)6(4)2 krs värillä A, aloita raidat kuten takakappaleen helmassa. Lisää sileän neuleen aikana hihan
molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 4. krs 7(9)10(16)19 kertaa ja sitten joka 6. krs 13(12)12(8)6 kertaa
=84(88)92(96)100 s. Kun hihan pituus on 45(45)46(46)47 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten
1x3(4)5(6)7 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s joka krs 5 kertaa, sitten joka 2. krs 8(9)10(11)12
kertaa ja vielä joka krs 9 kertaa. Päätä vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs 2x4 s ja päätä sitten loput 18
s kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Ompele oikea
olkasauma. Poimi värillä A vasemman etukappaleen pääntien pystyosasta 42(42)46(46)48 s, poimi
päätetyistä s:ista 19 s, etukappaleen pääntien toisesta reunasta 42(42)46(46)48 s ja vielä takakappaleen
pääntien reunasta 46(46)48(48)50 s. Neulo näillä 149(149)159(159)165 s:lla joustinneuletta 5 krs, päätä s:t
joustetta neuloen. Ompele toinenkin olkasauma ja pääntien reunuksen sauma. Kiinnitä hihat ja ompele sivusekä hihasaumat.
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