S8017 Kimonopusero
Cotton Bamboo Batik
Koko: XS(S)M(L)XL
Vaatteen mitat: Ympärys 82(92)104(114)124 cm, pituus
pääntieltä helmaan (edessä ja takana) noin 53(54)55(56)57
cm, hihan sisäpituus 32(32)32(32)33 cm.
Tarvikkeet: Schachenmayr SMC Cotton Bamboo Batik -lankaa
(50CO+50CV/bambu, 50 g = n. 120 m), 400(450)500(550)600 g
väriä Fresh (00082), 80 cm pitkä pyöröpuikko 4,5 mm tai
käsialan mukaan.
Mallineule: Ainaoikeinneule = neulo op:n ja np:n krs:illa
oikein.
Tiheys: 19 s ja 34 krs mallineuletta = 10x10 cm.
Taka- ja etukappaleet sekä hihat: Aloita hihansuusta. Luo
45(45)49(51)53 s ja neulo avonaisena neuleena
ainaoikeinneuletta. Aloita hihan leventäminen krs:lla 10. Lisää
kumpaankin reunaan 1 s ja jatka lisäämisiä molemmissa
reunoissa joka 4. krs vielä 22x = 91(91)95(97)99 s. Kun työn
korkeus on 100(98)98(98)100 krs, luo kumpaankin reunaan 2
uutta s ja jatka näitä lisäämisiä joka 2. krs kumpaankin
reunaan vielä 3(4)4(4)5 x = 107(111)115(117)123 s. Luo sitten
seuraavien 2 krs:n lopussa (eli kumpaankin reunaan) 49 s kerran = 205(209)213(215)221 s. Kun kaikki
lisäykset on tehty ja kaikilla silmukoilla on neulottu 5(7)10(12)14 cm, aloita pääntie. Neulo krs:n alusta
102(104)106(107)110 s etukappaleeksi ja jätä loput 103(105)107(108)111 s odottamaan. Kun pääntien
leveys on 31(32)32(33)34 cm, jätä s:t odottamaan niin, että viimeisenä on pääntielle loppuva krs. Neulo nyt
takakappaleen s:illa aloittaen pääntieltä ja neulo krs:n alussa 2 s yhteen = 102(104)106(107)110 s. Neulo
yhtä pitkäksi kuin etu-kpl ja neulo viimeiseksi pääntielle loppuva krs, luo 1 uusi s ja neulo jatkoksi etu-kpl:n
s:t = 205(209)213(215)221 s. Neulo
suoraan kaikilla s:illa 5(7)10(12)14 cm ja
päätä sitten kummastakin reunasta
krs:n alussa 49 s =
107(111)115(117)123 s. Neulo hiha
kuten ensimmäinen hiha, mutta tee
lisäysten sijaan kavennukset
molemmissa reunoissa joka 2. krs 2 s
3(5)5(5)6x ja sitten joka 4. krs 1 s 23x =
45(45)49(51)53 s. Päätä kaikki s:t, kun
hiha on ensimmäisen hihan pituinen.
Viimeistely: Levitä kpl tasaiselle
alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna
kuivua. Ompele saumat hihansuista
helmaan.
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