211992 Hjertegarn
Naisen raidallinen mekko

Raidallinen mekko
Koko: S(M)L(XL)
Vaatteen mitat:
Vartalonympärys: 88(96)104(112) cm
Pituus: 83(84)85(86) cm
Lanka: Hjertegarn Bommix Bamboo (70 % bambuviskoosi, 30 % puuvilla)
Langanmenekki:
4(5)5(6) kerää pinkkiä
4(5)6(7) kerää korallia
4(4)5(6) kerää oranssia
Puikot: nro 3 ja 3,5, pyöröpuikko nro 2,5 (40 cm)
Neuletiheys: 22 s ja 31 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot liian
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
Reunasilmukka (rs): Neulo joka kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein.
Takakappale: Luo 98(107)116(125) s puikoilla nro 3,5 pinkillä ja neulo 13 krs ainaoikeaa (1. krs = np). Neulo sitten
sileää neuletta raidoittaen seuraavasti: *22 krs korallilla, 22 krs oranssilla, 22 krs pinkillä*, toista *-* koko työn ajan.
Kun työn korkeus on 65 cm, päätä molemmissa reunoissa 3(4)5(6) s kädenteitä varten = 92(99)106(113) s. Aloita
sitten raglankavennukset: neulo 1 rs o, 1 ylivetokavennus, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, 2 o yhteen, 1 rs o. Tee
tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes työssä on 36(39)42(45) s. Neulo viimeisen kavennuskrs:n jälkeen vielä 1
krs (= np). Päätä s:t.
Etukappale: Neulo kuten takakappale, kunnes työssä on 58(61)64(67) s. Päätä sitten np:n krs:lla keskimmäiset
20(23)26(29) s pääntietä varten ja neulo molemmat puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 1 x
2 s ja 5 x 1 s jatkaen samaan aikaan raglankavennuksia kuten aiemmin. Kun työssä on jäljellä 3 s, katkaise lanka,
nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s yhteenneulottujen yli ja vedä langanpää viimeisen s:n läpi. Neulo
toinen puoli peilikuvaksi.
Oikea hiha: Luo 60(62)64(68) s puikoilla nro 3,5 pinkillä. Vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo 9 krs ainaoikeaa. Vaihda
puikkoihin nro 3,5 ja neulo sileää neuletta raidoittaen kuten takakpl:ssa, mutta mittaa raidoituksen aloituskohta
mittaamalla takakpl:n kädentieltä 25 cm alaspäin. Aloita 5. sileällä krs:lla lisäykset: neulo 3 o, lisää 1 s, neulo kunnes
jäljellä on 3 s, lisää 1 s, neulo 3 o. Tee tällaiset lisäykset joka 8.(6.)6.(6.) krs:lla vielä 4(9)6(4) kertaa, ja sitten joka
6.(4.)4.(4.) krs:lla vielä 5(2)7(10) kertaa = 80(86)92(98) s. Kun työn korkeus on n. 27 cm, ja olet viimeksi neulonut
raidoituksesta saman krs:n kuin takakpl:n kädentiellä, päätä molemmissa reunoissa 3(4)5(6) s = 74(78)82(86) s. Tee
sitten raglankavennukset kuten takakpl:ssa. Kun jäljellä on 22 s, päätä op:n krs:ten alussa 1 x 6 s ja 2 x 7 s jatkaen
samaan aikaan toisessa reunassa raglankavennuksia vielä 2 kertaa.
Vasen hiha: Neulo oikean hihan peilikuvaksi, eli tee lopussa päättämiset np:n krs:ten alussa.
Kokoaminen: Silitä halutessasi kappaleet varovasti np:lta kostean liinan läpi. Ompele raglansaumat sekä sivu- ja
hihasaumat.
Pääntien reunus: Poimi pääntieltä op:lta pyöröpuikoilla nro 2,5 pinkillä s:t seuraavasti: 34(37)40(43) s takakpl:sta, 18
s vasemmasta hihasta, 18 s etukpl:n pääntien viistotuksesta, 20(23)26(29) s keskeltä edestä, 18 s viistotuksesta, 18 s
oikeasta hihasta = 126(132)138(144) s. Neulo 2 krs nurin ja 1 krs oikein. Neulo sitten 3 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta.
Päätä s:t neuloen joustinta, käytä tarvittaessa paksumpia puikkoja jotta reuna ei kiristä.
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