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Liivi, Tibet/Anisia

Koko:

(M)

L

(XL)

XXL

Vartalonympärys: 88

(96)

104

(112)

120 cm

Pituus, keskietu: 54

(56)

58

(60)

62 cm

Langat:
= 190 m)

Langanmenekki:
Tibet väri 31
Anisia väri 56

S

Cewec

Tibet ( 24% jakki, 55% merinovilla, 21% polyamidi 25g

Cewec

Anisia ( 76% kid mohair, 24% polyamidi, 25g = 235m)

3
2

(3)
(2)

4
3

(4)
(3)

5 kerää
4 kerää

Puikot:

Pyöröpuikko nro 4 (40 +80cm) ja nro 5 (80) cm, palmikkopuikko.

Tiheys:

18 s = 10 cm puikolla nro 5 2-krt. langalla Tibet + Anisia.

Lyhenteet:
HUOM:

s = silmukka, o = oikein, n = nurin, yht = yhteen,
GSR = German short row (lyhennetyt krs:t).
Liivi neulotaan kokonaan 2-krt. langalla, Tibet + Anisia
Liivin takakappaleesta neulotaan lyhennetyillä krs:illa on pitempi

kuin
etukappale (kts. kuvaa)
Info GRS-tekniikka: Nosta käännöksen jälkeen ensimmäinen silmukka lanka työn
edessä,
kiristä lankaa siten, että puikolle muodostuu kaksoissilmukkaa
muistuttava
silmukka. Jatkossa silmukkapari neulotaan yhtenä silmukkana.
Takakappale/Etukappale: Luo pyöröpuikolle nro 4 2-krt. langalla 178 (192) 210
(224) 242 s. Neulo suljettuna 1o,1n-joustinta. Kun joustimen korkeus on 5 cm, vaihda työhön
pyöröpuikko nro 5 ja jatka neuloen sileää oikeaa sekä kavenna samalla tasavälein s-luvuksi
160 (172) 188 (200) 216 s. Neulo 2 krs sileää oikeaa. Laita s-merkki kummallekin sivulle, 80
(86) 94 (100) 108 s mol. kappaletta varten. Laita vielä 2 s-merkkiä 20 s:n päähän
etukappaleen kummastakin reunasta - keskimmäisten 40 (46) 54 (60) 68 s:n mol. puolin.
Aloita lyhennettyjen krs:ten neulominen, jotta takakappaleesta tulee pidempi kuin
etukappale. Aloita krs:n alusta ja neulo takakappaleen s:t aina etukappaleen ensimmäiseen
s-merkkiin asti. Käänny GSR-tekniikan mukaisesti (kts Info) ja neulo etukappaleen toiseen
s-merkkiin asti. Käänny GSR:n mukaisesti. Neulo 5 s:n päähän ensimmäisestä
kääntymiskohdasta, käänny GSR:n mukaisesti ja jatka neuloen samalla tavalla kunnes

kummassakin reunassa on tehty yhteensä 7 (7) 8 (8) 9 käännöstä. Neulo viimeisen
käännöksen jälkeen yksi krs kaikilla s:oilla – kaikki kaksoissilmukat neulotaan yhtenä
silmukkana.
Jatka neuloen suljettuna sileää oikeaa kunnes työn korkeus on 30 (32) 34 (36) 38 cm.
Jaa työ kädenteitä ja V-pääntietä varten: merkitse etukappaleen 6 keskimmäistä s:aa.
Päätä krs:n ensimmäiset 6 s, neulo 6 s:n päähän toisen sivun s-merkistä, päätä kädentietä
varten 12 s, neulo etukappaleen merkittyihin 6 s:aan asti ja neulo seuraavasti: 1 n, jätä 2 s
palmikkopuikolle työn taakse, 2 o, 1 n. Neulo kunnes puikolla on jäljellä 6 viim. s:aa, päätä
nämä 6 s.
Työ on nyt jaettu takakappaleeseen ja 2 etukappaleeseen.
Takakappale: 68 (74) 82 (88) 96 s. Kavenna kädenteiden reunoissa seuraavasti: Neulo 1
rs, 4 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli, neulo kunnes krs:lla
on jäljellä 7 s, neulo 2 o yht, 4 o, 1 rs. Jatka neuloen tasona.
Toista kavennukset joka 2. krs:lla mol. reunassa 5 s:n sisäpuolella yhteensä 5 kertaa = työssä
on jäljellä 58 (64) 72 (78) 86 s.
Jatka neuloen kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen. Jätä mol. sivulla
reunimmaiset 13 (15) 16 (17) 18 s apulangalle odottamaan. Jätä pääntietä varten
keskimmäiset 32 (34) 40 (44) 50 s apulangalle.
Oikea etukappale (edestäpäin katsottuna työn vasen puoli): 34 (37) 41
(44) 48 s. Aloita np:n krs:lla ja neulo nurin s-merkkiin asti, 1 o, 2 n, luo 1 s rs:ksi. 35 (38) 42
(45) 49 s.
1. krs (op) – neulo 1 rs, seuraavat 2 s: neulo 2. s o ensimmäisen s:n takaa ja neulo 1. s o,
siirrä mol. s:t oikealle puikolle, 1 n, 2 s kiertäen o yht, neulo kunnes puikolla on jäljellä 7 s, 2
o yht, 4 o, 1 rs.
2. krs (np) – neulo nurin 4 s:n päähän V-pääntien reunasta, 1 o, 2 n, 1 rs.
Toista näitä kahta krs:ta kädentien reunassa yhteensä 5 kertaa (kuten takakappaleessa) ja
samaan aikaan 5 kertaa V-pääntien reunassa = työssä on jäljellä 24 (27) 31 (34) 38 s. Jatka Vpääntien kavennuksia joka 2. krs:lla (= 1. krs). Huom: Älä jatka enää kavennuksia kädentien
reunassa. Toista kavennuksia kunnes työssä on jäljellä 13 (15) 16 (17) 18 s. Jatka neuloen
kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen.
Jätä olan s:t odottamaan.
Vasen etukappale: (edestäpäin katsottuna työn oikea puoli): 34 (37) 41
(44) 48 s. Aloita np:n krs:lla = V-pääntien reuna. Luo 1 s = rs, neulo 2 n, 1 o, neulo krs
loppuun nurin.
1. krs: (op) – neulo 1 rs, 4 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun
yli, neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 6 s, 2 o yht, 1 n, seuraavat 2 s: neulo 2. s o
ensimmäisen s:n edessä ja neulo 1. s o, siirrä mol. s:t oikealle puikolle, 1 rs.
2. krs (np) 1 rs, 2 n, 1 o, neulo krs loppuun nurin. Toista näitä kahta krs:ta 5 kertaa
kädentien ja V-pääntien reunassa. Jatka neuloen oikean etukappaleen peilikuvaksi.
Viimeistely, pääntien ja kädenteiden joustimet. Aseta kappaleet op:t
vastakkain. Yhdistä olkasaumat neuloen s:t oikein yhteen ja päätä samalla s:t.

Pääntienreunus: Poimi s:t pyöröpuikolle nro 4 (40) cm. Aloita toiselta olalta ja poimi 1 s
jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n. Neulo takakappaleen pääntien s:t oikein: yht. n.
120 (124) 128 (132) 136 s. Laita s-merkki V-pääntien keskimmäiseen s:aan, jonka tulee olla
oikea silmukka. Laske merkitystä silmukasta, miten joustin tulee aloittaa olkasauman
kohdalla.
Neulo 1o,1n-joustinta 2 s:n päähän s-merkistä, 2 s kiertäen o yht, neulo merkkisilmukka
oikein, 2 o yht, neulo krs loppuun. Toista kavennukset merkkisilmukan mol. puolin jokaisella
krs:lla. Neulo yhteensä 6 krs ja päätä s:t neuloen joustinta.
Kädentienreunukset: Poimi s:t pyöröpuikolle nro 4 (40) cm kuten pääntieltä, n. 98
(102) 106 (110) 114 s. Neulo 6 krs joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.
Päätä kaikki langnpäät np:lle. Levitä työ kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.
Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal

