Raidallinen kaarrokepusero – Hjertegarn 211988
Koko: S (M) L (XL)
Neuleen rinnanympärys: 98 (107) 116 (125) cm
Pituus: n. 62 (63) 64 (65) cm
Lanka: Hjertegarn Bommix Bamboo (70% bambuviskoosi, 30% puuvilla)
Langanmenekki:
7 (7) 8 (9) kerää sinistä
4 (4) 4 (5) kerää tummansinistä
2 (2) 2 (2) kerää luonnonvalkoista

Puikot: nro 3 ja 3,5, pyöröpuikot nro 3 (40 ja 80 cm) ja nro 3,5 (60 ja 80 cm)
Neuletiheys: 22 s ja 30-31 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm Huom! Tarkkaile neuletiheyttä huolellisesti. Jos
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
Raidoitus: *2 krs valkoisella, 8 krs sinisellä*
Vartalo neulotaan suljettuna neuleena helmasta kainaloon asti. Hihat neulotaan edestakaisin. Kappaleet
yhdistetään kaarroketta varten, ja kaarroke neulotaan suljettuna neuleena. Neulo ensin hihat.
Hihat: Luo 54 (58) 58 (62) s puikoilla nro 3 tummansinisellä. Neulo 3 krs 2 o, 2 n -joustinneuletta. Vaihda
sitten puikkoihin nro 3,5 ja neulo sileää neuletta. Lisää 7. sileällä krs:lla 1 s mol. reunoissa rs:n sisäpuolella.
Toista lisäykset joka 8. (vuorotellen joka 6. ja joka 8.) joka 6. (joka 6.) krs:lla. Samaan aikaan, kun työn korkeus
on 16 cm, aloita raidoitus ohjeen mukaan. Tee lisäykset yhteensä 15 (16) 19 (20) kertaa = 84 (90) 96 (102) s.
Kun työn korkeus on 44 cm, päätä mol. reunoissa 6 (7) 8 (9) s = 72 (76) 80 (84) s. Jätä loput s:t odottamaan ja
neulo toinen hiha samoin.
Vartalo: Luo 220 (240) 260 (280) s pyöröpuikolla nro 3 tummansinisellä. Neulo 3 krs 2 o, 2 n -joustinneuletta.
Vaihda sitten pyöröpuikkoon nro 3,5 ja neulo sileää neuletta kaventaen 1. krs:lla tasaisin välein 4 s = 216
(236) 256 (276) s. Kun työn korkeus on 16 cm, aloita raidoitus ohjeen mukaan. Neulo kunnes työssä on 10 krs
vähemmän kuin hihoissa (jotta raidoitus jatkuu kaarrokkeessa samalla tavoin, huolehdi että viim. krs on sama
raitamallikerran krs kuin hihoissa ennen päättämistä). Vartalo on n. 3,5 cm lyhyempi kuin hihat. Päätä
kädentietä varten krs:n ensimmäiset 5 (6) 7 (8) s, neulo 98 (106) 114 (122) s, päätä 10 (12) 14 (16) s, neulo 98
(106) 114 (122) s, päätä 5 (6) 7 (8) s. Jätä s:t odottamaan.
Kaarroke: Ota kappaleet pyöröpuikolle nro 3,5 seuraavassa järjestyksessä: takakpl, vas. hiha, etukpl, oik. hiha
= yht. 340 (364) 388 (412) s. Jatka raidoitusta. Neulo 1. krs:lla kappaleiden rajakohdissa 2 o yhteen = 336
(360) 384 (408) s. Rajakohtaan jäävä 1 s = raglansilmukka. Aloita seur. krs:lla raglankavennukset jokaisen 4
raglansilmukan molemmin puolin: neulo ennen raglansilmukkaa ylivetokavennus ja raglansilmukan jälkeen 2 o
yhteen. Tee tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 4 (5) 6 (7) kertaa = 304 (320) 336 (352) s. Laita sitten
krs:lle silmukoiden väliin merkit kavennuksia varten 16 s:n välein - krs:lla on 19 (20) 21 (22) merkkiä. Aloita
kaarrokkeen kavennukset:
1. kav.krs: neulo joka merkin jälkeen 2 o yhteen. Neulo 7 krs sileää.
2. kav.krs: neulo ennen joka merkkiä ylivetokavennus. Neulo 7 krs sileää.
3. kav.krs: neulo joka merkin jälkeen 2 o yhteen. Neulo 5 krs sileää.
4. kav.krs: neulo ennen joka merkkiä ylivetokavennus. Neulo 5 krs sileää.
5. kav.krs: neulo joka merkin jälkeen 2 o yhteen. Neulo 3 krs sileää.
6. kav.krs: neulo ennen joka merkkiä ylivetokavennus. Neulo 3 krs sileää.
7. kav.krs: neulo joka merkin jälkeen 2 o yhteen. Neulo 3 krs sileää.
8. kav.krs: neulo ennen joka merkkiä ylivetokavennus. Neulo 2 krs sileää.
9. kav.krs: neulo joka merkin jälkeen 2 o yhteen.
Työssä on 133 (140) 147 (154) s. Vaihda pyöröpuikkoon nro 3 ja neulo 1 krs sileää kaventaen tasaisin välein 1
(0) 7 (10) s =132 (140) 140 (144) s. Neulo sitten 5 krs 2 o, 2 n -joustinneuletta päättäen s:t viimeisellä krs:lla.
Viimeistely: Ompele hihasaumat ja kainaloiden saumat.
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