3802 Pitsineuletakki
Koko:
Vartalonympärys:
Pituus:
Lanka:
Langanmenekki:
Puikot:
Tiheys:

XS (S) M (L) XL
86 (94) 107 (113) 127 cm
60 (62) 64 (66) 68 cm
Cewec Tibet (24 % jakki, 55 % merinovilla, 21 % polyamidi) 25 g = 190 m
6 (7) 8 (9) 9 kerää harmaata (05)
Pyöröpuikot nro 4 ja 4½
24 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 4½= 10 cm;
18 s pitsineuletta puikoilla nro 4½ = 10 cm

Reunasilmukka (rs): neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein.

Pitsineule:
1. krs: Etureunuksen mallineuletta 16 s:lla, neulo nurin viimeiseen 16 s:aan asti, neulo etureunuksen
mallineuletta.
2. krs: 16 s:n etureunus, *3 o, 1 lk, nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s yhteen neulottujen yli, 1 lk*,
toista *-* ja lopeta krs 16 s:lla etureunuksen mallineuletta.
3. krs: Kuten 1. krs.
4. krs: Etureunuksen mallineuletta 16 s:lla, *1 lk, nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s yhteen
neulottujen yli, 1 lk, 3 o*, toista *-* ja lopeta krs 16 s:lla etureunuksen mallineuletta.
Vasemman etureunuksen mallineule: np:lta katsoen ensimmäiset 16 s:
1. krs (np): *2 n, 2 o*, toista *-*
2. krs (op): oikeat s:t oikein, nurjat nurin
3. krs (np): *1 n, 2 o, 1 n*, toista *-*
4. krs (op): nurjat s:t nurin, oikeat oikein
5. krs (np): *2 o, 2 n*, toista *-*
6. krs (op): oikeat s:t oikein, nurjat nurin
7. krs (np): *1 o, 2 n, 1 o*, toista *-*
8. krs (op): oikeat s:t oikein, nurjat nurin
Toista krs:ia 1-8
Oikean etureunuksen mallineule: np:lta katsoen viimeiset 16 s:
1. krs (np): *2 o, 2 n*, toista *-*
2. krs (op): oikeat s:t oikein, nurjat nurin
3. krs (np): 1 n, *2 o, 2 n*, toista *-* ja neulo lopuksi 2 o, 1 n
4. krs (op): oikeat s:t oikein, nurjat nurin
5. krs (np): *2 n, 2 o*, toista *-*
6. krs (op): oikeat s:t oikein, nurjat nurin
7. krs (np): 1 o, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo lopuksi 2 n, 1 o
8. krs (op): oikeat s:t oikein, nurjat nurin
Toista krs:ia 1-8

Taka/etukappaleet: Luo pyöröpuikolle 176 (194) 218 (230) 254 s. Laita 4 silmukkamerkkiä seuraavasti: 1.
merkki 16 s:n jälkeen (= etureunus, kaikki koot), 2. merkki seuraavien 33 (39) 45 (48) 54 s: n jälkeen =
etukappale, 3. merkki seuraavien 78 (84) 96 (102) 114 s:n jälkeen = takakappale, 4. merkki seuraavien 33 (39)
45 (48) 54 s:n jälkeen = etukappale, jäljellä on vielä 16 s toista etureunusta varten (kaikki koot).
Neulo 1. krs (np) seuraavasti: neulo etureunuksen mallineuletta 16 s:lla, neulo pitsineuleen 1. krs, neulo krs:n
16 viim. s:lla etureunuksen mallineuletta.
Jatka neuloen pitsineuletta mol. reunojen 16 s:n sisäpuolella kunnes työn korkeus on 41 (42) 43 (44) 45 cm.
Jaa työ s-merkkien kohdalta, ja neulo kappaleet erikseen valmiiksi.
Takakappale: Luo kumpaankin reunaan 1 uusi silmukka rs:ksi (neulotaan oikein jokaisella krs:lla). Jatka
neuloen pitsineuletta rs:iden sisäpuolella. Työssä on nyt 80 (86) 98 (104) 114 s. Kun työ on 3 cm lyhyempi
kuin valmis pituus, jätä pääntietä varten keskimmäiset 20 (20) 26 (32) 42 s odottamaan. Neulo mol. puolet
erikseen valmiiksi = 29 (29) 35 (35) 35 s kumpaakin puolta varten. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla
2, 1, 1 s = 26 (29) 32 (32) 32 s olkaa varten. Jätä loput s:t odottamaan kun työ on annetun mittainen.
Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Vasen etukappale: Lue ohje läpi ennen aloittamista.
Luo sivureunaan uusi silmukka rs:ksi. Neulo samoin kuin aikaisemminkin, etureunuksen mallineuletta 16 s:lla,
pitsineuletta ja krs:n loppuun 1 rs. Kun työ on 8 cm lyhyempi kuin valmis pituus, jätä pääntietä varten
ensimmäiset 16 s odottamaan. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 3, 2, 1, 1, 1 (3, 2, 2, 2, 1, 1) 4, 3, 2,
2, 2, 1 (5, 3, 3, 2, 2, 1, 1) 5, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 1 s = 26 (29) 32 (32) 32 s olkaa varten. Jätä loput s:t odottamaan
kun työ on annetun mittainen. HUOM – Pitsineuleen kavennus ja langankierto kuuluvat aina yhteen - mikäli
pääntien reunassa ei ole tarpeeksi s:ita molempiin, neulo sileää oikeaa.

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.
Vasen hiha: Luo 56 (60) 64 (68) 68 s puikoille nro 4½. Neulo rs:iden sisäpuolella oikean etureunuksen
mallineuletta. Kun hihan pituus on 2 cm, aloita lisäykset. Lisää 1 s mol. reunoissa rs:iden sisäpuolella. Toista
tällaiset lisäykset 2 (2) 2 (1,5) 1,5 cm välein. Neulo myös lisätyillä s:illa mallineuletta. Tee lisäykset yht. 19 (19)
19 (20) kertaa = 94 (98) 102 (108) 112 s. Kun työn korkeus on 41 (42) 42 (43) 43 cm, päätä s:t.
Oikea hiha: Neulo kuten vasen hiha, mutta vasemman etureunuksen mallineuletta.
Viimeistely: Yhdistä olkasaumat neuloen: neulo s:t pareittain yhteen, aina 1 s kummastakin kappaleesta, ja
päätä s:t samalla.
Pääntien reunus: Poimi pääntieltä n. 100 (100) 104 (108) 112 s puikoille nro 4. Neulo edestakaisin ainaoikeaa.
Napinläpi: Mikäli haluat, voit tehdä napinläven oikeaan etureunaan, kun pääntien reunuksen korkeus on 1 cm:
Neulo 2 s o yhteen, lk, lk, neulo 2 s o yhteen. Neulo seuraavalla krs:lla ensimmäinen lk oikein, toinen nurin.
Kun reunuksen korkeus on 4 cm, päätä s:t neuloen oikeaa. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule
kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua.

Mallin suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

