265-04 Pitsineuletakki
Lanka: Gjestal Bomull Sport (100 % merseroitu puuvilla, 50 g = n. 100 m)
Koko:
Neuleen mitat:
Vartalonympärys:
Pituus:
Hihan pituus:

S

(M)

89
60

(94) 100 (110) cm
(62) 64
(66) cm
47
(48) 49
(50) cm

Langanmenekki:
Luonnonvalkoista (300): 11

L

(12) 13

(XL)

(14) kerää

Muut tarvikkeet: 9 nappia
Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 3,5 ja 4
Neuletiheys: 22 s sileää neuletta puikoilla nro 4 = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellistesti. Jos neulot liian löysää,
vaihda ohuempiin puikkoihin. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin.
Huom! Pitsineuleen kaksoiskavennus ja 2 langankiertoa kuuluvat aina yhteen. Jos silmukat eivät pääntien
kavennusten vuoksi kappaleen reunassa riitä kaikkiin, korvaa ne sileällä neuleella jotta silmukkaluku pysyy oikeana.
Taka- ja etukappaleet neulotaan pyöröpuikolla edestakaisin. Hihat neulotaan suljettuna neuleena sukkapuikoilla.
Reunasilmukka (rs): Neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein, ellei toisin mainita.
Takakappale: Luo 97 (103) 109 (121) s puikoilla nro 3,5 ja neulo 4 krs ainaoikeaa. Vaihda puikkoihin nro 4. Lisää 1 s
molemmissa reunoissa reunasilmukaksi ja neulo muilla s:illa pitsineuletta piirroksen mukaan. Kun työn korkeus on
57 (59) 61 (63) cm, päätä keskimmäiset 31 (35) 39 (43) s pääntietä varten ja neulo molemmat puolet erikseen. Päätä
pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 1 x 2 s ja 1 x 1 s (kaikki koot samoin). Neulo kunnes työn korkeus on 60 (62)
64 (66) cm ja päätä loput 31 (32) 33 (37) s kerralla olkaa varten. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Vasen etukappale: Nosta etureunassa eli np:n krs:n alussa krs:n ensimmäinen s aina nurin neulomatta lanka työn
edessä.
Luo 51 (54) 57 (63) s puikoilla nro 3,5 ja neulo 4 krs ainaoikeaa. Vaihda puikkoihin nro 4 ja neulo 1 rs o, 42 (48) 48
(54) s pitsineuletta piirroksen mukaan, 3 (0) 3 (3) s sileää neuletta, 6 s oikein = etureunus (lisää 1. krs:lla 1 s krs:n
loppuun reunasilmukaksi). Neulo tämän jaon mukaan kunnes työn korkeus on 49 (51) 53 (55) cm. Jätä sitten
etureunuksen 6 s apulangalle odottamaan ja päätä pääntietä varten seuraavat 10 (12) 14 (16) s. Päätä pääntien
reunassa joka 2. krs:lla vielä 1 x 3 s ja 2 x 1 s (kaikki koot samoin). Neulo kunnes työn korkeus on 60 (62) 64 (66) cm
ja päätä loput 31 (32) 33 (37) s kerralla olkaa varten.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukpl:n peilikuvaksi ja tee samalla napinlävet etureunukseen. Tee napinläpi
2 s:n etäisyydelle etureunasta päättämällä 2 s ja luo seuraavalla krs:lla päätettyjen tilalle uudet s:t. Tee yhteensä 9
napinläpeä, alin 2 cm päähän helmasta, ylin lopuksi neulottavaan pääntien reunukseen ja loput tasaisin välein
(käytä vasenta etukappaletta apuna mitatessasi napinpaikkoja).
Hihat: Luo 48 (50) 52 (54) s sukkapuikoilla nro 3,5 ja neulo suljettuna neuleena 4 krs ainaoikeaa (= vuorotellen 1 krs
oikein, 1 krs nurin). Vaihda puikkoihin nro 4 ja neulo 1 krs oikein lisäten samalla tasaisin välein s-luvuksi 55 (55) 61
(61) s. Laita krs:n alkuun merkki. Aloita sitten pitsineule ja lisäykset: neulo pitsineuletta piirroksen mukaan ja lisää
samalla 1 s merkin molemmin puolin, toista tällaiset lisäykset aina 3 cm välein. Kun työn korkeus on 17 (18) 19 (20)
cm, neulo sileää neuletta ja jatka lisäyksiä kuten aiemmin kunnes työssä on 81 (85) 89 (93) s. Kun työn korkeus on
47 (48) 49 (50) cm, päätä s:t. Neulo toinen hiha samoin.
Viimeistely: Ompele olka- ja sivusaumat käyttäen reunasilmukoita saumavarana, mittaa hihan avulla kädentien
korkeus. Ompele hihat kädenteille.
Pääntien reunus: Ota oikean etureunan 6 s puikoille nro 3,5, poimi jatkoksi pääntieltä n. 104 (108) 112 (116) s sekä
vasemman etureunan 6 s. Neulo 2 cm ainaoikeaa ja tee samalla viimeinen napinläpi samaan linjaan edellisten
kanssa. Päätä s:t. Päättele langanpäät ja kiinnitä napit.
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Ohje: Gjestal / Berit Kverneland Skårland
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

