Huppukauluri
2034-2 Viking Alpaca Bris
Lanka: Viking Alpaca Bris (60 % baby-alpakka, 11 % merinovilla, 29 % nylon, 50 g = 150 m)
Menekki: 2 kerää
Puikot: pyöröpuikot 5 ja 6 mm, apupuikko päättelyä varten
Neuletiheys: 15 s sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot
liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Takakappale
Luo ohuemmilla puikoilla 70 s ja neulo edestakaisin 2 o, 2 n -joustinneuletta. Neulottuasi 5 cm, vaihda
paksumpiin puikkoihin ja jatka joustinneuletta, kunnes työn korkeus on n. 16 cm. Jätä s:t odottamaan.
Etukappale
Neulo kuten takakappale.
Aseta taka- ja etukappale päällekkäin oikeat puolet vastakkain niin, että kummankin kappaleen silmukat ovat
omalla puikollaan. Tee olkaa varten kolmen puikon päättely: neulo apupuikon avulla 2 o yhteen (1 s
kummastakin kappaleesta), toista, ja vedä oikealla puikolla oleva ensin neulottu s viimeksi neulotun s:n yli.
Jatka päättelyä tähän tapaan, kunnes kummastakin kappaleesta on päätetty 19 s. Päättele toinen olka samoin.
Kummassakin kappaleessa on nyt jäljellä keskimmäiset 32 s = yhteensä 64 s. Laita merkki kumpaankin sivuun
sekä keskelle eteen ja taakse. Jatka lopuilla silmukoilla suljettuna neuleena joustinneuletta n. 6 cm. Jaa työ
sitten keskeltä edestä ja neulo huppu edestakaisin sileänä neuleena.

Huppu
Lisää ensimmäisellä oikean puolen kerroksella seuraavasti (tee lisäys neulomalla sama silmukka oikein ensin
etureunastaan ja sitten takareunastaan): lisää ensimmäisessä silmukassa 1 s, neulo *2 o, lisäys*, toista *-* vielä
3 kertaa, neulo 3 o. Olet nyt sivumerkin kohdalla. Tee nyt lisäys jokaisen seuraavan 32 s:n kohdalla (eli toiseen
sivumerkkiin asti). Neulo merkin jälkeen *2 o, lisäys* yhteensä 5 kertaa ja neulo viimeinen s oikein. Olet nyt
keskellä edessä ja työssä on 106 s. Käänny ja neulo nurjan puolen krs nurin.
Jatka neuloen edestakaisin sileää neuletta ja aloita samalla lisäykset keskellä takana: lisää 1 s keskitakamerkin
molemmin puolin, ensin joka 2. krs:lla 2 kertaa, ja sitten joka 4. krs:lla 3 kertaa. Työssä on nyt 116 s. Jatka sen
jälkeen sileää neuletta edestakaisin.
Kun sileän neuleen korkeus on n. 25 cm, kavenna keskitakamerkin molemmin puolin 1 s, ensin joka 4. krs:lla 3
kertaa ja sitten joka 2. krs:lla 2 kertaa.
Jaa työ lopuksi keskitakamerkin kohdalta, taita työ kaksin kerroin oikeat puolet vastakkain ja yhdistä sauma
kolmen puikon päättelyllä tai ompele silmukoita jäljitellen. Päättele langanpäät.
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