Pupuneule
Koko: 3 kk (6 kk) 9 kk (12 kk) 18 kk (2 v) 4 v
Pituus: 62 (68) 74 (80) 86 (92) 104 cm
Valmiin neuleen mitat:
Vartalonympärys: 52 (58) 62 (64) 66 (68) 70 cm
Pituus: 26 (29) 31 (34) 36 (38) 43 cm
Lanka: Hjertegarn Merino Cotton (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m) ja Lace Pels (100 %
polyesteri 50 g = 100 m)
Langanmenekki:
Merino Cotton: 2 (3) 3 (3) 4 (4) 5 kerää harmaata (435)
Lace Pels: 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 kerä valkoista (201)
Muut tarvikkeet: 2 nappia puseroon ja 1 nappi nenäksi ja 2 nappia silmiksi, kanavaneula lankojen päättelyyn
Puikot: nro 3,5 ja 4
Neuletiheys: 22 s = 10 cm
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Reunasilmukka (=rs): Neulo ensimmäinen ja viimeinen silmukka oikein joka krs:lla.
Lisää 1 s: Neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein.
OHJE
Takakappale: Luo 56 (62) 66 (70) 72 (72) s Merino Cotton -langalla puikoilla nro 4. Neulo 5 krs sileää neuletta
(1. krs =np). Neulo 1 krs n = taitekrs. Jatka neuloen sileää oikeaa neuletta vielä 5 krs ja aloita sitten Lace Pels langalla mallineule ruutupiirroksen mukaan kappaleen 38 keskimmäisellä s:lla. Kuvio neulotaan
intarsianeuleena, eli neulo jokainen värialue omalta kerältään ja kierrä langat värinvaihtokohdassa toistensa
ympäri, jotta työhön ei jää reikää. Kun työn korkeus on 14 (16) 17 (19) 20 (21) 25 cm, päätä mol. reunoissa
kädentietä varten joka 2. krs:lla 2,1 (2,1) 2,1 (2,1) 2,2 (2,2) 2,2 s. Kun työn korkeus on 16 (18) 20 (22) 24 (26)
30 cm, päätä halkiota varten 2 keskimmäistä s:aa. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Kun työn korkeus on
24 (27) 29 (32) 34 (36) 41 cm, päätä pääntietä varten joka 2. krs:lla 7,2 (8,2) 9,2 (9,2) 10,2 (10,2) 10,3 s. Päätä
olan s:t kun työn korkeus on 26 (29) 31 (34) 36 (38) 43 cm.
Etukappale:
Neulo kuten takakpl. Kun työn korkeus on 22 (24) 26 (29) 30 (32) cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 10
(12) 14 (14) 16 (16) 18 s. Neule mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla
2,2,1 s. Päätä olan s:t samalla korkeudella kuin takakpl.
Hihat:
Luo 34 (38) 38 (42) 42 (46) 50 puikoilla nro 4. Neulo 1,5 (1,5) 1,5 (2) 2 (2) 2 cm 2 o, 2 n -joustinneuletta.
Kavenna viim. krs:lla tasavälein 2 (2) 4 (2) 6 (4) 6 s. Jatka neuloen sileää oikeaa neuletta. Kun hihan pituus on 2
(2) 2 (3) 3 (4) 4 cm, lisää 1 s mol. reunoissa rs:n sisäpuolella. Toista lisäykset 1,5 cm:n välein kunnes työssä on
50 (54) 58 (62) 66 (70) 74 s. Kun hihan pituus on 15 (17) 18 (21) 23 (26) 28 cm, päätä mol. reunoissa joka 2.
krs:lla 2,1 (2,1) 2,1 (2,1) 2,2 (2,2) 2,2 s. Päätä loput s:t.
Viimeistely:
Levitä kappaleet annettujen mittojen mukaan kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Pääntien reunus: Poimi pyöröpuikoilla nro 3,5 pääntieltä 50 (54) 58 (62) 70 (74) 78 s ja neulo 1,5 (1,5) 1,5 (1,5)
2 (2) 2 krs 2 o, 2 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella. Päätä s:t neuloen joustinneuletta.
Halkion vasen reunus: Poimi puikoilla nro 3,5
halkion reunasta 1 s jokaiselta krs:lta jättäen
väliin joka 4 krs:n. Neulo 1,5 cm 2 o, 2 n joustinneuletta. Päätä s:t neuloen
joustinneuletta. Huom! Tee reunuksen
puolivälissä 2 napinläpeä, ylin 1 cm päähän
pääntiestä. Napinläpi: Päätä 2 s ja luo seur.
krs:lla 2 uutta s:aa päätettyjen tilalle.
Halkion oikea reunus: Neulo kuten vasen
reunus, mutta ilman näpinläpiä.
Kiinnitä hihat paikalleen. Ompele sivu- ja
hihasaumat. Ompele napit paikalleen halkioon,
nenäksi ja silmiksi. Tee pieni tupsu Lace Pels langasta ja kiinnitä se taakse.
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Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

