Nuoren mohairneule - Onion 1644
Koko: 6/8 (10/12) 14/16 vuotta
Valmiin neuleen mitat:
Rinnanympärys: n. 82 (92) 102 cm
Pituus: n. 46 (51) 57 cm (keskietu, ilman pääntien reunusta)
Lanka: Onion Mohair + Wool (50 % mohair, 50 % villa, 50 g = 145 m)
Langanmenekki:
2 (2) 2 kerää harmaata (304)
1 (2) 2 kerää luonnonvalkoista (301)
1 (2) 2 kerää vaaleanpunaista (319)
1 (2) 2 kerää keltaista (325)
1 (1) 2 kerää tummanharmaata (303)

Puikot: pyöröpuikot 8 ja 10 mm (40 cm ja 60 tai 80 cm), sukkapuikot 8 mm
Neuletiheys: 10 s ja 14 krs sileää neuletta 10 mm puikoilla = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
Paita neulotaan ylhäältä alas yhtenä kappaleena. Koko työ neulotaan kaksinkertaisella langalla.
Lisäys: neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein
Raidoitus: 8 (9) 10 cm keltaisella, 8 (9) 10 cm harmaalla, 8 (9) 10 cm vaaleanpunaisella, 8 (9) 10 cm valkoisella, 8
(9) 10 cm keltaisella
Kaarroke
Luo 8 mm 40 cm pyöröpuikolle löysästi 44 (48) 52 s tummanharmaalla. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 8 (8) 10
cm ja laita viimeisellä joustinkerroksella silmukkamerkit puikolle raglanlisäyksiä varten seuraavasti: laita
kerroksen alkuun merkki, neulo 15 (16) 17 s = takakappale, laita merkki, neulo 7 (8) 9 s = hiha, laita merkki,
neulo 15 (16) 17 s = etukappale, laita merkki, neulo 7 (8) 9 s = hiha.
Vaihda 10 mm 40 cm pyöröpuikkoon ja aloita väriraidoitus ohjeen mukaan sekä raglanlisäykset:
1. krs: neulo oikein.
2. krs: *1 o, lisää 1 s, neulo oikein kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 1 s, lisää 1 s, 1 o*, toista *-* vielä 3 kertaa.
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes lisäyskerros on neulottu yhteensä 11 (13) 15 kertaa ja työssä on 132 (152)
172 s. Vaihda pidempään 10 mm pyöröpuikkoon, kun lyhyt käy ahtaaksi.
Vartalo
Erota nyt hihat työstä: neulo takakappaleen 37 (42) 47 s oikein, siirrä hihan 29 (34) 39 s apulangalle
odottamaan, luo kainaloa varten 4 (4) 4 s, neulo etukappaleen silmukat oikein, siirrä toisen hihan s:t apulangalle,
luo 4 (4) 4 s = jäljellä on yhteensä 82 (92) 102 s. Jatka neuloen vartalon silmukoilla sileää neuletta ja raidoitusta,
kunnes kaikki väriraidat on neulottu.
Vaihda pitkään 8 mm pyöröpuikkoon ja tummanharmaaseen lankaan. Neulo 1 krs oikein kaventaen samalla
tasaisin välein 4 (4) 8 s = 78 (88) 94 s. Neulo 6 (6) 7 cm 1 o, 1 n -joustinneuletta. Päätä silmukat neuloen
joustinta.
Hihat
Ota hihan silmukat lyhyelle 10 mm pyöröpuikolle. Jatka
raidoittaen kuten vartalossa. Liitä lanka kainalon keskelle ja
poimi kainalosta 2 (2) 2 s, neulo hihan silmukat oikein ja
poimi kainalosta vielä 2 (2) 2 s = 33 (38) 43 s. Neulo sileää
neuletta, kunnes raidoitus on valmis. Neulo vielä 8 (9) 10 cm
harmaalla. Vaihda 8 mm sukkapuikkoihin ja
tummanharmaaseen. Neulo 1 krs oikein kaventaen samalla
tasaisin välein 7 (10) 11 s = 26 (28) 32 s. Neulo 1 o, 1 n joustinneuletta 6 (6) 7 cm ja päätä s:t neuloen joustinta.
Neulo toinen hiha samoin.
Viimeistely
Taita pääntien reunus kaksin kerroin nurjalle ja ompele reuna
kiinni. Päättele langanpäät.
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