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Candyfloss-kaarrokepusero

Koko:
Vartalonympärys:
Pituus:
Lanka:
Langanmenekki:
väri 595:

S
(M)
L
(XL)
XXL
91
(99)
107
(115)
123
56
(58)
60
(62)
64
Dolce (60 % kid mohair, 40 % akryyli) 50 g = 150 m

cm
cm

5

kerää

Puikot:
Tiheys:

Pyöröpuikko nro 6, sukkapuikot nro 6 – sukkapuikot nro 5 tai lyhyt pyöröpuikko nro 5
15 s = 10 cm sileää oikeaa puikoilla nro 6

(6 )

7

(8)

9

Vartalo: Luo (136) 148 (160) 172 (184) s pyöröpuikolle nro 6. Neulo suljettuna neuleena 8 cm 2 o, 2 n joustinneuletta. Jatka neuloen suljettuna sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 35 (36) 36 (37) 38 cm. Päätä
kummassakin sivussa kädentietä varten 9 (8) 8 (8) s. Työssä on nyt jäljellä 118 (132) 144 (156) 168 s. Jätä työ
odottamaan ja neulo hihat.
Hihat: Luo 32 (32) 36 (36) 40 s sukkapuikoille nro 5. Neulo suljettuna neuleena 6 cm 2 o, 2 n -joustinneuletta.
Vaihda työhön puikot nro 6. Jatka neuloen sileää oikeaa. Lisää 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 50 (52) 56 (58) 60 s.
Kun hihan pituus on 43 (43) 44 (44) 45 cm, päätä hihan alasauman keskimmäiset 9 (8) 8 (8) 8 s = työssä on jäljellä
41 (44) 48 (50) 52 s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.
Raglankavennukset ja kaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 6 = 200 (220) 240 (256) 272 s.
Neulo 1 krs sileää oikeaa ja neulo samalla 2 o yhteen jokaisessa yhdistämiskohdassa; hiha/takakpl, takakpl/hiha,
hiha/etukpl, etukpl/hiha. Krs alkaa hihan ja takakappaleen yhdistämiskohdasta = 196 (216) 236 (252) 268 s.
Laita s-merkit jokaiseen neljään yhteenneulottuun silmukkaan. Neulo raglankavennukset seuraavasti: neulo
merkkisilmukka oikein, 2 o yhteen *neulo 3 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 2 o yhteen takareunoistaan, 1 o
(merkkisilmukka), 2 o yhteen*, toista *-* kahden seuraavan s-merkin kohdalla, neulo lopuksi 3 s:n päähän
viimeisestä s-merkistä, neulo 2 o yhteen takareunoistaan = krs:lla on kavennettu 8 s. Neulo 1 krs o. Koot S (M)
L ja (XL): toista kavennukset kerran; koossa XXL kavennuskrs:ta ei toisteta = 180 (200) 220 (236) 260 s. Neulo
0 (0) 0 (1) 1 krs sileää oikeaa ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 180 (200) 220 (240) 260 s.
Neulo takakappaleen keskikohtaan asti, jatkossa kerros alkaa tästä kohdasta. Neulo kaarroke seuraavasti:
Laita s-merkit paikoilleen kaarrokkeen 1. krs:lla:
1. krs: Laita erivärinen s-merkki krs:n alkuun. Neulo 4 o, laita s-merkki, *10 o, laita s-merkki*, toista *-* koko
krs:n ajan. Neulo viimeisen s-merkin jälkeen 6 s.
2.–5. krs: Sileää oikeaa neuletta.
6. krs: *1 o, nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä*, toista *-* koko krs:n ajan.
7. krs: Sileää oikeaa neuletta
8. krs: *Nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä, 1 o*, toista *-* koko krs:n ajan.
9. krs: Sileää oikeaa neuletta.
10. krs: Kuten 6. krs.
11., 12. ja 13. krs: Sileää oikeaa neuletta. Toista krs:ia 6-13 työn loppuun asti.
SAMAAN AIKAAN, kun kaarrokkeen korkeus on 5 cm, mitattuna 1. krs:ta jolla laitettiin s-merkit paikoilleen,
aloita kavennukset: *8 o, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan. HUOM! – Älä neulo kavennuksia niillä krs:illa
joilla nostetaan s:ita, vaan tee kavennukset vasta seur. krs:lla.
Jatka neuloen mallineuletta. Nyt s-merkkien välissä on 9 s ja työssä on 162 (180) 198 (216) 234 s.
Kun kaarrokkeen korkeus on 10 (10) 11 (11) 11 cm, kavenna seuraavasti *7 o, 2 o yhteen*, toista *-* koko
krs:n ajan. Työssä on nyt jäljellä 144 (160) 176 (192) 208 s. Neulo kunnes mallineuleen korkeus on 14 (14) 15
(15) 15 cm. Kavenna seuraavasti: *6 o, 2 o yhteen* = 126 (140) 154 (168) 182 s. Merkitse etukappaleen 18
keskimmäistä s:aa. Seur. krs: kun olet neulonut etukappaleen 18 keskimmäistä s:aa, jätä ne sen jälkeen
odottamaan silmukanpitäjälle, neulo krs loppuun. Katkaise lanka.
Liitä lanka odottavien silmukoiden jälkeen pääntien oikealle puolelle ja neulo edestakaisin pääntietä varten:
Päätä vielä pääntien kummassakin reunassa joka 2. krs:lla 3, 2, 2, 3, 2, 2 s samalla kun neulot mallineuletta.
Pääntien päättämisten jälkeen mallineuleen korkeus on n. 17 (17) 18 (18) 18 cm. Katkaise lanka. Kiinnitä lanka
keskelle taakse, neulo päätettyihin s:ihin asti ja poimi 1 s jokaisesta päätetystä s:sta, neulo pääntien
odottamassa olevat s:t oikein ja poimi taas s:t päätetyistä s:ista, neulo krs loppuun. Vaihda työhön lyhyt
pyöröpuikko nro 5 tai sukkapuikot nro 5. Neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta suljettuna neuleena ja tasaa 1. krs:lla
s-luvuksi 88 (92) 96 (100) s. Neulo 4 cm joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.
Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät työn np:lle. Levitä työ mittoihinsa kosteiden
pyyhkeiden alle ja anna kuivua.
Malli ja ohje: Sanne Lousdal
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi. Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

