Hihatin 211994
Koko: S (M) L (XL)
Pituus hihansuusta toiseen: 138 (142) 146 (150) cm
Hihan ympärys: 30 (33 )36 (39) cm
Lanka: Hjertegarn Bommix Bamboo (70 % bambuviskoosi, 30 % puuvilla)
2 (3) 3 (3) kerää harmaata (1361)
4 (4) 4 (5) kerää vaaleanpunaista (4951)
Puikot: nro 3,5 ja 4, pyöröpuikko nro 3,5 (60 cm)

Neuletiheys: 22 s ja 28 krs sileää neuletta puikoilla
nro 4 = 10 x 10 cm
Huom! Tarkkaile neuletiheyttä huolellisesti. Jos
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin.
Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin
puikkoihin.
Lisäys: neulo silmukoiden välinen lankalenkki
kiertäen oikein.
Reunasilmukka (rs): Neulo joka krs:n ensimmäinen
ja viimeinen s aina oikein.
Raidoitus: *6 krs harmaalla, 6 krs
vaaleanpunaisella*

Hihat
Luo 58 (66) 74 (78) s puikoilla nro 3,5 vaaleanpunaisella ja neulo joustinneuletta seuraavasti: 1 rs o, *1 o, 2 n, 1
o*, toista *-* ja neulo lopuksi 1 rs o. Kun työn korkeus on 10 cm (viim. krs = np), vaihda puikkoihin nro 4 ja
neulo sileää neuletta raidoittaen ohjeen mukaan, kavenna 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 50 (56) 64 (70) s.
Kun työn korkeus on 12 cm, lisää 1 s mol. reunoissa rs:n sisäpuolella = 52 (58) 66 (72) s. Tee tällaiset lisäykset
4 cm välein yhteensä 8 kertaa = 66 (72) 80 (86) s. Kun työn korkeus on 98 (102) 106 (110) cm, kavenna 1 s
mol. reunoissa rs:n sisäpuolella = 64 (70) 78 (84) s. Tee tällaiset kavennukset 4 cm välein yhteensä 8 kertaa =
50 (56) 64 (70) s. Kun työn korkeus on n. 128 (132) 136 (140) cm ja olet viimeksi neulonut 5 krs harmaalla,
lisää 6. harmaalla krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 58 (66) 74 (78) s. Vaihda sitten puikkoihin nro 3,5 ja neulo
vaaleanpunaisella 10 cm joustinneuletta kuten alussa. Päätä s:t neuloen joustinta. Koko työn pituus on n. 138
(142) 146 (150) cm.
Viimeistely
Ompele kumpaakin hihasaumaa n. 41 cm.
Reunus: Poimi pyöröpuikolle vaaleanpunaisella op:lta n. 3 s jokaista 4 krs:ta kohti koko aukon ympäri. S-luvun
tulee olla 4:llä jaollinen. Neulo 4 cm 2 n, 2 o -joustinneuletta ja päätä s:t neuloen joustinta.
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