Onion 1572
Keltainen kiilaneule
Koko: S (M) L (XL)
Rinnanympärys: 117 (132) 145 (155) cm
Pituus: n. 64 (70) 75 (80) cm
Langanmenekki:
Onion Silk + Kid Mohair keltainen (3008): 4 (4) 5 (5) kerää ja
Onion Nettles sock Yarn keltainen (1016): 5 (6) 6 7 kerää.
Tarvikkeet: Neulepuikot nro 5 ja pyöröpuikot nro 5,5 (40 ja 80 cm)
Tiheys: 16 s ja 22 krs sileää neuletta puikoilla nro 5,5 = 10 x 10 cm.
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda
paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin
puikkoihin.
s = silmukka, o = oikein, n = nurin, lk = langankierto, krs = kerros, krt
= kertaa
Paita neulotaan yhtenä kappaleena ylhäältä alaspäin.
Koko työ neulotaan kaksinkertaisella langalla, yksi lanka Silk + Kid
Mohairia ja yksi lanka Nettle Sock Yarnia.
Paidassa on 3/4 -pituiset hihat.

Kaarroke:
Luo kaksinkertaisella langalla 82 (88) 88 (94) s puikoilla nro 5 ja neulo ainaoikeaa 8 krs edestakaisin. Yhdistä työ
suljetuksi neuleeksi ja vaihda pyöröpuikkoon nro 5,5. Laita merkit kappaleiden vaihtumiskohtiin niin, että
takakappaleeseen tulee 26 (28) 28 (30) s, hihaan 15 (16) 16 (17) s, etukappaleeseen 26 (28) 28 (30) s ja toiseen
hihaan viimeiset 15 (16) 16 (17) s.
1. krs: *1 o, lk, neulo kunnes jäljellä on 1 s ennen seur. merkkiä, lk, 1 o *, toista *-* yhteensä 4 kertaa.
2. krs: neulo kaikki s:t o, neulo lk:t kiertäen o.
3. krs: *1 o, lk, neulo kunnes jäljellä on 1 s ennen seur. merkkiä, lk, 1 o, neulo hihan s:t ilman lisäyksiä*, toista **.
4. krs: neulo kaikki s:t o, neulo lk:t takareunasta kiertäen o.
Toista krs:t 1-4 yht. 15 (17) 19 (20) krt = 262 (292) 316 (334) s. (Vaihda pidempiin pyöröpuikkoihin, kun silmukat
eivät enää mahdu lyhemmälle puikolle.) Erota seuraavalla krs:lla hihat vartalosta näin: neulo takakappaleen 86
(96) 104 (110) s, siirrä hihan 45 (50) 54 (57) s apulangalle odottamaan ja luo niiden tilalle 8 (10) 12 (14) uutta
s:aa, neulo etukappaleen s:t, siirrä hihan s:t apulangalle ja luo niiden tilalle 8 (10) 12 (14) uutta s:aa (=188 (212)
232 (248) s). Kerros vaihtuu viimeisen lisää luodun silmukan jälkeen.
Vartalo:
Laita merkit kainaloon luotujen silmukoiden kohdille (= sivukiila).
1. krs: neulo kaikki s:t oikein.
2. krs: neulo taka- ja etukappaleiden s:t o ja sivukiilan s:t n.
3. krs: neulo kaikki s:t oikein.
4: krs: neulo taka- ja etukappaleiden s:t o ja sivukiilojen s:t n. (= kuten 2. krs)

5: krs: neulo taka- ja etukappaleiden s:t o, sivukiiloissa tee lisäykset näin: 1 o, lisää 1 s ottamalla lanka s:den
välistä ja neulomalla se kiertäen o, neulo kunnes jäljellä on 1 s ennen merkkiä, lisää 1 s ottamalla lanka s:den
välistä ja neulomalla se kiertäen o, 1 o.
6: krs: neulo taka- ja etukappaleiden s:t o ja sivukiilojen s:t n. (= kuten 2. krs)
Toista krs:ia 1-6 kunnes työn korkeus on kainalosta mitattuna 33 (33) 35 (37) cm tai 2 cm lyhempi kuin haluttu
pituus. (Ota mitta sivukiilan keskeltä.)
Neulo 6 krs ainaoikeaa suljettuna neuleena (= vuorotellen 1 krs o, 1 krs n). Päättele nurjin silmukoin.
Hihat:
Siirrä odottamassa olevat hihan 45 (50) 54 (57) s lyhemmälle pyöröpuikolle nro 5,5. Aloita kainaloon luotujen
silmukoiden keskikohdasta ja poimi siitä 4 (5) 6 (7) s, neulo hihan s:t ja poimi kainalosta vielä 4 (5) 6 (7) s (= 53
(60) 66 (71) s.) Laita merkki krs:n alkamiskohtaan.
Neulo sileää suljettuna neuleena, mutta samalla kavenna joka 8. krs seuraavasti: neulo 1 s, neulo 2 o yhteen,
neulo kunnes jäljellä on 3 s ennen krs:n loppumista, neulo 2 o yht. takareunoista, neulo 1 s. Toista kavennukset
yhteensä 4 (4) 5 (6) kertaa (= 45 (52) 56 (59) s).
Jatka sileää neuletta, kunnes hihan pituus on 27 (28) 29 (30) cm tai 5 cm lyhempi kuin haluttu pituus.
Neulo 14 krs ainaoikeaa suljettuna neuleena (= vuorotellen 1 krs o, 1 krs n). Päättele nurjin silmukoin.
Neulo toinen hiha samoin.
Viimeistely:
Ompele pääntien reunuksen päät
yhteen. Päättele langat ja asettele työ
mittoihinsa kostean liinan alle ja anna
kuivua.

Malli ja ohje:
Onion ApS / Sisse Chytræus
Lankojen myyntipaikka:
Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut:
posti@lankamaailma.fi

