Rullareunapipo
Koko: päänympärys noin 52 (57) cm
Lanka: Gjestal Janne (85 % villa, 25 % polyamidi, 50 g = 100 m)
1 kerä vaaleanharmaata (403)
1 kerä tummanharmaata (427)
1 kerä oranssia (437)
Puikot: sukkapuikot 4,5 mm, 2 settiä
Tiheys: 22 s sileää neuletta = 10 cm
Luo 80 (92) silmukkaa tummanharmaalla sukkapuikoille, yhdistä työ suljetuksi neuleeksi, mutta varo
kiertämästä työtä. Neulo 9 krs sileää. Jätä silmukat odottamaan puikoille.
Luo 80 (92) silmukkaa oranssilla toiselle setille sukkapuikkoja, yhdistä työ suljetuksi neuleeksi. Neulo 5 krs
sileää. Oranssin reunan yhdistäminen harmaaseen: aseta harmaa rinkula oikea puoli päällepäin kuparin värisen
taakse. Työssäsi on nyt päällekkäin kaksi aloitusta ja kahdet puikot. Neulo oranssilla sileää yhdistäen samalla
harmaat silmukat: vie puikko sekä oranssin että harmaan silmukan läpi ja vedä lanka silmukaksi näiden
molempien läpi. Yhdistä samoin koko kerroksen silmukat, työssäsi on nyt enää yhdet puikot ja yksi lanka
(oranssi). Neulo 4 krs sileää ja jätä silmukat odottamaan kuten harmaassa aikaisemmin.

Luo 80 (92) silmukkaa vaaleanharmaalla sukkapuikoille kuten aikaisemmin oranssin kanssa. Neulo 5 krs sileää.
Yhdistä työ aikaisempiin reunoihin asettamalla vaaleanharmaa päällimmäiseksi. Neulo yhdistämisen jälkeen 2
krs sileää.
Jatka sileää ja lisää silmukoita tekemällä langankierto aina kahden silmukan välein. Neulo seuraavalla
kerroksella langankierrot kiertäen. Neulo vielä 1 krs sileää ja vaihda tummanharmaaseen. Neulo raidoittaen
vuorotellen 2 krs tummanharmaalla ja 3 krs vaaleanharmaalla, yhteensä 8 tummanharmaan raidan verran.
Neulo 1 krs vaaleanharmaalla, seuraava krs on kavennuskerros. Neulo *4 oikein ja 2 oikein yhteen*, toista *-*
koko krs. Neulo 1 kerros ilman kavennuksia. Vaihda tummanharmaaseen ja neulo 2 oikein yhteen koko
kerroksen ajan. Toista kavennukset seuraavalla kerroksella. Vaihda vaaleanharmaaseen ja neulo 1 krs oikein.
Katkaise lanka ja vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi.
Nappilenkit: Luo oranssilla 3 s. Lisää ensimmäisellä kerroksella 1 silmukka molempiin reunoihin.
Neulo helmineuletta, kunnes lenkki on halutun mittainen. Mallissa lenkkien pituudet vaihtelevat 9-12 cm
välillä. Kavenna 1 silmukka molemmissa reunoissa, päättele loput silmukat seuraavalla kerroksella.
Neulo yhteensä 5 lenkkiä. Kiinnitä lenkki päälaelta n. 1 cm päähän tasaisesti yläreunastaan. Kiinnitä alareuna
ompelemalla nappi paikoilleen. Älä kiristä lenkkiä!
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