Lapsen patenttineulepaita – 1819
Koko: 2 (4) 6 (8) 10 vuotta
Neuleen mitat:
Rinnanympärys: 64 (69) 74 (79) 84 cm
Pituus: 35 (38) 42 (46) 50 cm
Lanka: Hjertegarn Merino Cotton (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m) ja Alpaca 400 (100 %
alpakka, 50 g = 400 m)
Langanmenekki:
4 (5) 7 (8) 9 kerää Merino Cotton vaaleanharmaa 434
2 (2) 3 (3) 3 kerää Alpaca 400 vaaleanpunainen 6995
Puikot: 5 mm
Neuletiheys: 15 s ja 38 krs patenttineuletta molemmilla langoilla yhdessä = n. 10 x 10 cm. Huom! Tarkista
tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda
ohuempiin puikkoihin.

Koko työ neulotaan kaksinkertaisella langalla, yksi lanka kumpaakin. Taka- ja etukappale ovat samanlaiset.
Patenttineule
1. krs: *langankierto (lk), nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-*.
2. krs: *lk, nosta 1 s neulomatta, neulo seuraava s ja sen kohdalla oleva langankierto oikein yhteen*, toista *-*.
Neulo loput kerrokset kuten 2. krs.
Takakappale
Luo 46 (50) 54 (58) 62 s ja neulo patenttineuletta ohjeen mukaan, kunnes työn korkeus on 35 (38) 42 (46) 50
cm. Päätä sitten olkaa varten molemmissa reunoissa 12 (14) 16 (16) 18 s näin: *1 o, neulo seuraava s ja sen
kohdalla oleva langankierto oikein yhteen, vedä ensin neulottu s viimeksi neulotun yli*, toista *-*. Jatka
kaulusta varten keskimmäisillä 22 (22) 22 (26) (26) s:lla vielä patenttineuletta 10 (12) 12 (14) 14 cm tai
haluamasi mittaiseksi. Päätä s:t löysästi kuten olalla. Neulo etukappale kuten takakappale.
Hiha
Luo 38 (42) 46 (50) (54) s ja neulo patenttineuletta, kunnes työn korkeus on 22 (26) 30 (34) 38 cm. Päätä
kaikki s:t kuten takakpl:ssa. Neulo toinen hiha samoin.
Viimeistely
Ompele olan ja kauluksen saumat. Kohdista hihan keskikohta olkasauman kohdalle ja ompele hihat kiinni etuja takakappaleeseen. Ompele hiha-sivusaumat. Päättele langanpäät. Taita kaulus kaksinkerroin.
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