Fell- slipari
by Lisa Richardson

Hemp Tweed
KOOT: S (M) L (XL) XXL, henkilön vartalonympärys 81-86 (91-97) 102-107 (112-117) 122-127 cm
LANKA: Rowan Hemp Tweed, 3(3)4(4)5 kerää (50 g) väriä Teal (131) = A,
2(2)2(2)3 kerää väriä Granite (136) = B,
1(2)2(2)2 kerää sekä väriä Treacle (134) = C että väriä Plum (132) = D.
PUIKOT PRYM: 4 ja 4,5 mm tai käsialan mukaan.
TIHEYS: 20,5 s ja 32 krs kohoneuletta puikoilla 4,5 mm = 10 x 10 cm.
JOUSTINNEULE: *1o, 1n*, toista *–*.
KOHONEULE: Taka-kpl:n ohjeen mukaan. Erikoislyhenteitä: N3NP = nosta numeron osoittama s-määrä neulomatta ja
jätä lanka työn np:lle. Toista aina *–* krs loppuun ja viimeinen s on 1 rs.
TAKAKAPPALE
Luo ohuemmille puikoille A:lla 91(103)115(127)139 s ja neulo joustinta (krs loppuu 1o) 7 cm ja jätä viimeiseksi op:n
krs. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo kohoneuletta seuraavasti, mutta kummassakin reunassa 1 s joka krs o =
1rs, 1. krs on np:n krs:
Krs 1: neulo A:lla np:lla 1 rs, kaikki s:t n, 1rs.
Krs 2: B:llä 2o, *N1NP, 1o*, 1rs.
Krs 3: B:llä 1rs, 1n, *N1NP, 1n*, 1rs.
Krs 4: C:llä 1rs, *N1NP, 1o*, 1rs.
Krs 5: C:llä 1rs, kaikki s:t n, 1rs.
Krs 6: D:llä 1rs, *N1NP, 3o*, 1rs.
Krs 7: D:llä 1 rs, *N1NP, 3n*, N1NP, 1rs.
Krs 8: B:llä 1rs, 1o, *N3NP, 1o*, 1rs.
Krs 9: B:llä 1rs, 2n, *N1NP, 3n*, loppuun N1NP, 2n, 1rs.
Krs 10: A:lla 1rs, *N1NP, 3o*, loppuun N1NP, 1rs.
Toista näitä 10 krs koko ajan. Kun kohoneuletta on 11(13)15(19)21 krs, aloita sivuissa kaventaminen. Pidä kohoneule
oikeana ja kavenna 1 s kummassakin reunassa nyt ja sitten joka 4. krs 2x = 85(97)109(121)133 s. Neulo 15 krs
suoraan ja lisää 1 s kumpaankin reunaan nyt ja vielä joka 12. krs 2x = 91(103)115(127)139 s. Kun työn korkeus on
30(31)32(33)34 cm ja viimeisenä on np:n krs, aloita kädentiet. Päätä kummastakin reunasta krs:n alussa 4(5)6(7)8 s =
83(93)103(113)123 s. Kavenna sitten kummastakin reunasta joka krs 3(5)7(9)11 x 1 s, sitten joka 2. krs 5(6)6(5)5 x 1 s
ja vielä joka 4. krs 1 x 1 s = 65(69)75(83)89 s. Kun kädentien korkeus on 22(23)24(25)26 cm ja viimeisenä on np:n krs,
aloita olka ja pääntie. Päätä krs:n alussa 3(4)4(5)6 s, neulo kunnes oikealla puikolla on 15(16)18(21)22 s, siirrä
seuraavat 29(29)31(31)33 s silmukkapitimelle odottamaan ja neulo kumpikin puoli erikseen. Käännä työ, Kavenna
pääntien reunasta 1 s joka krs 4x ja päätä sivureunasta joka 2. krs 3(4)4(5)6 s kerran ja lopuksi 4(4)5(6)6 s 2x.

ETUKAPPALE
Neulo kuten taka-kpl, kunnes kädentielle on 10 krs ja viimeisenä on np:n krs. Neulo krs:n alussa 45(51)57(63)69 s,
siirrä muut s:t odottamaan ja neulo pääntien puolet erikseen. Kavenna pääntien reunasta 1 s krs:lla 2(4)4(4)4 ja

sitten 1 s joka 4. krs jatkuvasti. Kavenna kädentie samalla korkeudella ja samoin kuin takana. Kun työssä on jäljellä
14(16)18(22)24 s, lopeta pääntien kavennukset. Päätä olkapää samalla korkeudella ja samoin kuin takana. Neulo
pääntien toinen puoli peilikuvaksi aloittaen op:n krs:lla ja siirrä aluksi seuraava eli työn keskimmäinen s
silmukkapitimelle odottamaan.
VIIMEISTELY
Levitä kpl:t tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Ompele oikea olkasauma. Poimi A:lla vasemman
pääntien reunasta ohuemmille puikoille 56(58)60(62)64 s, neulo keskimmäinen s o, poimi toisesta reunasta samoin
ja takapääntieltä 5 s + silmukkapitimeltä 29(29)31(31)33 s + 5 s = 151(155)161(165)171 s. Neulo joustinta aloittaen
np:n krs:lla 1n 1o, jolloin etu-kpl:n keskimmäinen s (= KE:n s) tulee np:lla n. Neulo op:n krs:lla joustinta, kunnes 1 s on
jäljellä ennen KE:n silmukkaa, nosta 2 s neulomatta kuin aikoisit neuloa ne o yhteen, neulo 1 s ja vedä molemmat
neulomatta nostetut s:t neulotun yli. Neulo joustinta ja op:n krs:illa aina samanlainen kavennus. Kun joustinta on 5
krs, päätä s:t op:n krs:lla ja tee siinäkin kavennus. Ompele vasen olkasauma ja reunuksen sauma. Poimi kädentieltä
ohuemmille puikoille A:lla 91(97)103(109)115 s ja neulo joustinta 5 krs sekä päätä s:t. Neulo toinen kädentie samoin.
Ompele sivusaumat ja reunusten saumat.
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