Vauvan pitsineulenuttu
Koko: 70 (80) cm
Takin ympärys: 62 (62) cm
Pituus: 29 (31) cm
Hihan sisäpituus: 19 (21) cm
Lankavaihtoehdot: Hjertegarn Lana Cotton (50% merinovilla, 50% puuvilla)
Langanmenekki: 2 (3) kerää
Puikot: Neulepuikot nro 2,5 ja 3,5
Muut tarvikkeet: 6-7 nappia
Tiheys: 24 s mallineuletta puikoilla nro 3,5 = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa,
vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
Taka- ja etukappale:
Taka- ja etukappale neulotaan edestakaisin yhtenä kappaleena. Luo 157 s puikoille nro 2,5. Neulo molemmissa
reunoissa 6 s:lla ainaoikeaa, lopuilla 1 o, 1 n -joustinneuletta. Kun työn korkeus on 2 cm, tee ensimmäinen
napinläpi oikeaan etureunaan 3 s:n päähän reunasta; päätä 2 s ja luo seuraavalla krs:lla uudet s:t päätettyjen
tilalle. Kun joustimen korkeus on 4 cm, vaihda puikkoihin nro 3,5. Jatka reunoissa 6 s:lla ainaoikeaa ja neulo
muilla silmukoilla mallineuletta kaavion mukaan. Toista mallineuleen kerroksia 2-5. Tee seuraavat napinlävet n.
4,5 (4) cm välein. Ylin napinläpi tulee pääntien reunukseen. Kun työn korkeus on 13 (14) cm, jaa työ kolmeen
osaan kädenteitä varten niin, että molempiin etukappaleisiin tulee 42 s ja takakappaleeseen 73 s. Neulo jokainen
kappale erikseen.
Takakappale:
Jatka mallineuletta kunnes yläosan korkeus on 15 (16) cm. Jätä keskimmäiset 27 s odottamaan ja neulo
molemmat puolet erikseen. Päätä pääntien reunasta vielä joka krs 4 x 1 s. Päätä olan loput 19 s. Neulo toinen
puoli peilikuvaksi.
Vasen etukappale:
Lisää kädentien reunaan 1 s. Jatka mallineuletta 37 s:lla ja etureunassa 6 s:lla ainaoikeaa. Kun yläosan korkeus
on 11 (12) cm, jätä etureunasta 9 s odottamaan ja päätä pääntien reunasta vielä joka toinen kerros 1 x 5 s, 1 x
3 s, 2 x 2 s ja 3 x 1 s. Päätä olan loput 19 s.

Oikea etukappale:
Neulo vasemman peilikuvaksi. Muista tehdä napinlävet kuten aikaisemmin.
Hihat:
Luo 46 s puikoille nro 2,5 ja neulo 3 cm 1 o, 1 n –joustinneuletta. Lisää viimeisellä kerroksella tasaisin välein 5
s (oikean puolen krs:lla). Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja neulo kaikilla s:illa mallineuletta. (Huom! Aloita ja lopeta
mallikerran 2. krs kolmeen nurjaan silmukkaan.) Kun hihan korkeus on 4 cm, lisää molempiin reunoihin 1 s. Tee
tällaiset lisäykset n. 1 cm välein yhteensä 14 (17) kertaa. Kun hihan korkeus on 19 (21) cm ja työssä on 79 (85)
s, päätä kaikki silmukat kerralla.
Viimeistely:
Ompele olkasaumat. Poimi puikoille nro 2,5 pääntien reunasta 27 s etukappaleesta, 37 s takakappaleesta ja 27
s toisesta etukappaleesta. Jatka edelleen etureunojen 6 s:lla ainaoikeaa ja neulo muilla silmukoilla 1 o, 1 n –
joustinneuletta. Huom! Tee viimeinen napinläpi pääntien reunuksen 2. krs:lla. Kun joustimen korkeus on 3 cm
päätä molemmista reunoista 6 s ainaoikein-osuus. Jatka lopuilla 79 s:lla vielä 3 cm joustinneuletta. Päätä
silmukat. Ompele hihan saumat ja kiinnitä hihat. Kiinnitä napit ja huolittele napinreiät. Taita pääntien reunus
kaksin kerroin nurjalle ja kiinnitä se löysästi ommellen.
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