Hjertegarn Baby 39-D
Raidallinen mekko
Koko: 3 (6) 12 (24) kk
Vartalonympärys: 44 (51) 55 (67) cm
Pituus: 33 (38) 43 (48) cm
Lanka: Hjertegarn Blend Bamboo (70 % bambuviskoosi, 30 % puuvilla)
Lankavaihtoehdot: Hjerte Alpaca (100 % alpakka), Hjertegarn Exclusive Alpaca (100 % baby-alpakka)

Langanmenekki:
1 (1) 2 (2) kerää valkoista (1000)
1 kerä pinkkiä (434)
1 kerä lilaa (5244)
1 kerä turkoosia (709)
1 kerä limenvihreää (7070)
Puikot: pyöröpuikot nro 2,5 ja 3 (40 tai 60cm), sukkapuikot nro 2,5
Neuletiheys: 26 s sileää neuletta puikoilla nro 3 = 10 cm.
Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
Lisäys: Neulo silmukoiden välinen lankalenkki oikein takareunastaan.
Raidoitus: Neulo kullakin värillä 4 krs sileää neuletta seuraavassa järjestyksessä: *limenvihreä, valkoinen,
pinkki, valkoinen, turkoosi, valkoinen, lila, valkoinen*. Toista *-* koko työn ajan.
Kaarroke: Työ neulotaan pääntieltä alaspäin. Luo 91 (98) 105 (112) s puikoilla nro 2,5 valkoisella ja neulo
edestakaisin 7 krs ainaoikeaa, mutta tee 6. krs:lla reikäkerros seuraavasti: neulo 1 reunasilmukka (rs) oikein,
*lk, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan ja neulo lopuksi 1 rs o. Vaihda ainaoikean jälkeen puikkoihin nro 3 ja
yhdistä suljetuksi neuleeksi. Jatka neuloen sileää neuletta raidoittaen ohjeen mukaan. Aloita 3. krs:lla lisäykset
seuraavasti: *7 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n ajan = 104 (112) 120 (128) s. Tee samoilla kohdilla lisäykset joka
4. (4.) 6. (6.) krs:lla vielä 2 kertaa ja sitten joka 6. (6.) 8. (8.) krs:lla 2 kertaa, huomaa että joka lisäyskrs:lla lisäysten
välissä neulotaan aina 1 s enemmän. Kun lisäykset on tehty, työssä on 156 (168) 180 (192) s. Neulo vielä 4 krs
sileää neuletta.
Vartalo: Erota nyt hihat työstä: jätä krs:n ensimmäiset 33 (35) 37 (39) s apulangalle odottamaan, luo niiden tilalle
15 (17) 19 (21) s, neulo seuraavat 45 (49) 53 (57) s, jätä seuraavat 33 (35) 37 (39) s apulangalle, luo 15 (17) 19 (21)
s ja neulo loput 45 (49) 53 (57) s = 120 (132) 144 (156) s. Jatka neuloen sileää neuletta ja raidoittaen kuten
aiemmin. Merkitse kummastakin sivusta kädentien keskeltä 3 s = sivusilmukat. Lisää hihojen erottamisen jälkeen
6. krs:lla 1 s sivusilmukoiden molemmin puolin kummassakin sivussa = krs:lla lisääntyy yhteensä 4 s.
Tee tällaiset lisäykset joka 6. krs:lla koko työn ajan. Kun työn korkeus on n. 32 (37) 42 (47) cm tai haluamasi
mittainen, ja olet viimeksi neulonut 4 krs:n väriraidan valmiiksi, vaihda pyöröpuikkoon nro 2,5 ja neulo
valkoisella ainaoikeaa edestakaisin 8 krs. Päätä s:t.
Viimeistely: Ompele helman ja pääntien reunuksen pienet saumat. Poimi sukkapuikoilla nro 2,5 valkoisella
kädentien luoduista silmukoista 1 s joka s:sta, ja ota jatkoksi hihan odottavat s:t. Neulo suljettuna neuleena 1 krs
nurin, 1 krs oikein ja 1 krs nurin. Päätä s:t. Neulo toisen kädentien reunus samoin. Tee valkoisesta langasta nyöri
ja pujota se pääntien reikäkerrokseen.
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