Pitkä mohairneuletakki
Lanka: Filcolana Arwetta (80 % merinovilla, 20 % nylon) ja Permin Angel (70% mohair, 30% silkki)
Koko työ neulotaan kaksinkertaisella langalla, yksi lanka Arwettaa ja toinen Angelia.
Koko:
Neuleen mitat:
Rinnanympärys:
Pituus:
Langanmenekki:
Langanmenekki:

S

(M)

L

(XL)

92
80
5
5

(100)
(82)
(5)
(5)

108
84
6
6

(116)
(86)
(7)
(7)

cm
cm
kerää Arwetta väri 955
kerää Angel väri 09

Puikot: nro 6 ja 7
Neuletiheys: 14 s sileää neuletta puikoilla nro 6 = 10 cm
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
Reunasilmukka (rs): neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein.
Takakappale: Luo 74 (80) 86 (92) s puikoilla nro 6 ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella (1. krs =
np). Neulo 3 cm joustinta. Vaihda sitten puikkoihin nro 7 ja neulo sileää neuletta rs:iden sisäpuolella. Kun työn
korkeus on 20 (21) 22 (23) cm, kavenna 1 s molemmissa reunoissa neulomalla 2 s yhteen reunasilmukan
vieressä. Tee tällaiset kavennukset vielä 4 kertaa 8 cm välein = 64 (70) 76 (82) s. Kun työn korkeus on 60 (61)
62 (63) cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 4 s. Päätä molemmissa reunoissa vielä 2 s = 52 (58)
64 (70) s. Jatka sitten neulomista, kunnes työn korkeus on 79 (81) 83 (85) cm. Päätä keskimmäiset 20 (22) 24
(26) s pääntietä varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Päätä pääntien reunassa vielä 2 s = 14 (16) 18 (20) s.
Kun työn korkeus on 80 (82) 84 (86) cm, päätä loput s:t olkaa varten. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Vasen etukappale: Luo 35 (38) 41 (44) s puikoilla nro 6 ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella (1.
krs = np). Neulo 3 cm joustinta. Vaihda sitten puikkoihin nro 7 ja neulo sileää neuletta rs:iden sisäpuolella. Tee
sivussa kavennukset ja päätä kädentietä varten kuten takakappaleessa. Huom! Kun työn korkeus on 25 cm,
neulo taskupussi op:n krs:n alussa seuraavasti: neulo 8 (10) 12 (14) s (mukaan lukien rs), jätä juuri neulomasi s:t
apulangalle odottamaan, neulo 20 s, jätä loput 6 (7) 8 (9) s apulangalle odottamaan. Jatka neuloen 20 s:lla sileää
neuletta 36 cm (neulo mol. reunoissa rs), neulo viimeisenä op:n krs. Ota sitten krs:n lopussa odottavat s:t vas.
puikolle ja neulo krs loppuun. Neulo np:n krs:lla taskupussin loppuun asti, ota odottavat 8 (10) 12 (14) s vas.
puikolle ja neulo krs loppuun. Jatka neuloen sileää neuletta etukpl:n silmukoilla kunnes työn korkeus on 57 (58)
59 (60) cm. Aloita sitten etureunassa kavennukset pääntien viistotusta varten: neulo op:n krs:lla kunnes jäljellä
on 3 s, neulo 2 o yhteen, 1 rs. Neulo np:n krs. Tee tällainen kavennus joka 2. krs:lla yhteensä 8 (9) 10 (11) kertaa,
ja sitten joka 4. krs:lla 2 kertaa (kaikki koot) = 14 (16) 18 (20) s. Päätä loput s:t olkaa varten, kun työn korkeus
on 80 (82) 84 (86) cm.
Ompele taskupussin saumat käyttäen reunasilmukoita saumavarana. Taskun syvyys on n. 18 cm.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee pääntien kavennukset op:n krs:illa
neulomalla ylivetokavennus: 1 rs o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo krs loppuun.
Hihat: Luo 32 (32) 34 (34) s puikoilla nro 6 ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella (1. krs = np).
Neulo 3 cm joustinta. Vaihda sitten puikkoihin nro 7 ja neulo sileää neuletta rs:iden sisäpuolella. Kun työn
korkeus on 5 cm, lisää 1 s kummassakin reunassa rs:n vieressä (neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen
oikein). Tee tällaiset lisäykset n. 3 cm välein, kunnes työssä on 56 (58) 60 (62) s. Tee lopussa lisäykset tiheämmin
välein, jos tarpeen. Kun työn korkeus on 46 (47) 47 (48) cm, tai haluamasi mittainen, päätä pyöriötä varten
kummassakin reunassa 1 x 4 s, 6 (6) 7 (7) x 2 s ja 2 x 3 s. Päätä loput s:t.
Viimeistely: Ompele olkasaumat.
Etureunukset: Luo 9 s puikoilla nro 6. Neulo 1 rs o, 1 n, joustinneuletta (1 n, 1 o) 3 kertaa, 1 rs o (1. krs = np).
Jatka neuloen oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, reunasilmukat aina oikein. Näin op:n krs:ten alussa on 1 rs
saumavaraksi ja lopussa 2 o + 1 rs jotka muodostavat hieman rullautuvan reunan. Neulo kaitale niin pitkäksi,
että se ylettyy vasemmasta helmasta pääntien ympäri ja oikeaan helmaan (neulaa mitatessasi reunusta kiinni
venyttäen sitä hieman pääntien kohdalla). Neulaa kaitale paikalleen op:t vastakkain ja ompele kiinni käyttäen
rs:ita saumavarana.
Ompele hihat kädenteille ja ompele hiha-sivusaumat.
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