1842-G Panta ja ranteenlämmittimet
Koko:
Ranteenlämmittimet: S-M (M-L)
Panta: Korkeus edessä noin 11 cm, pituus noin 38 cm venyttämättä (neulos on joustavaa)
Lanka: Svarta Fåret Ulrika (100 % superwash-villa)
Langanmenekki
Ranteenlämmittimet: 2 (2) kerää petroolinsinistä (88)
Panta: 2 kerää petroolinsinistä (88)
Koko setti: 2 (3) kerää petroolinsinistä (88)

Puikot: nro 3,5 sekä apupuikko
Muut tarvikkeet: kuminauhaa pantaan
Neuletiheys: 11 s sileää neuletta puikoilla nro 3,5 = 5 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
Palmikko (9 silmukkaa):
1. krs: oikein.
2., 4., 6., 8. krs: nurin.
3. krs: siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, 3 o, neulo apupuikon 3 s oikein, 3 o.
5. krs: oikein.
7. krs: 3 o, siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, 3 o, neulo apupuikon 3 s oikein.
Toista kerroksia 1-8.

RANTEENLÄMMITTIMET
Luo 38 (42) s. Neulo 3 krs oikein (1. krs = np). Seuraava krs (op): neulo 22 (25) s ainaoikeaa, 9 s palmikko, 7 (8)
s ainaoikeaa. Jatka neuloen tämän jaon mukaan. Kun työn korkeus on noin 6,5 (7,5) cm ja olet viimeksi
neulonut np:n krs:n, neulo (oikealta) näin: 1 reunasilmukka (neulotaan aina oikein), 14 (16) s sileää neuletta, 6
(7) s ainaoikeaa, 9 s palmikko, 7 (8) s ainaoikeaa. Aloita seuraavalla op:n krs:lla lisäykset peukalokiilaa varten
näin: 13 (15) o, lisää 1 s, 2 o, lisää 1 s, 1 o, 6 (7) o, 9 s palmikko, 7 (8) o. Lisää samalla tavoin joka 4. krs:lla
(lisäysten väliin jää joka kerralla 2 s enemmän), kunnes peukalokiilassa lisäysten välissä on 14 s. Neulo sitten
np:n krs seuraavasti: 7 (8) o, 9 s palmikko, 7 (8) o, lisää 1 s, 14 o = peukalokiila, lisää 1 s, 12 (14) n, 1 rs o.
Seuraavalla krs:lla (op) päätä peukalokiilan 14 s = 40 (44) s. Jatka sitten ainaoikeaa, sileää ja palmikkoa kuten
aiemmin n. 3,5 cm, neulo viimeisenä krs jolla tehdään palmikonkierto. Neulo vielä 3 krs ainaoikeaa kaikilla
silmukoilla. Päätä hieman kiristäen, jotta reuna ei rullaudu. Ompele sauma ja päättele langanpäät. Neulo toinen
ranteenlämmitin peilikuvaksi, eli 7 (8) s ainaoikeaa, 9 s palmikko, 22 (25) s ainaoikeaa.
OTSAPANTA
Nosta joka kerroksella 2 viimeistä s:aa nurin neulomatta lanka työn edessä. Nostetut s:t neulotaan oikein seur.
krs:lla.
Luo 15 s. Neulo 3 s ainaoikeaa, 9 s palmikko, 1 s ainaoikeaa, nosta 2 s neulomatta lanka työn edessä. Jatka
neuloen tämän jaon mukaan. Lisää 8. krs:n jälkeen 1 s mol. reunoissa 2 s:n etäisyydellä reunasta. Neulo myös
lisätyillä s:illa ainaoikeaa. Toista tällaiset lisäykset joka 8. krs:lla, kunnes työssä on 29 s (10 s palmikon mol.
puolin). Merkitse viimeinen lisäyskrs. Neulo merkin jälkeen 14 cm (aseta merkki myös 7 cm:n jälkeen =
keskietu). Kavenna nyt 1 s mol. reunoissa 2 s:n etäisyydellä reunasta. Jatka kaventaen samalla tavoin joka 8.
krs:lla, kunnes työssä on jälleen 15 s. Neulo 7 krs. Päätä s:t ja päättele langanpäät. Kiinnitä kuminauha päiden
väliin.
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