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Verkkopaita Papyrus-silkkilangasta

Koko:

S

(M)

L

(XL)

Vartalonympärys: 105

(115)

125

(135)

Pituus:

60

(62)

64

(66)

Lanka:

Papyrus, väri 17 ( 78 % puuvilla, 22 % silkki) 50 g = 120 m

Langanmenekki:

7

Puikot:

Pitkät puikot nro 4 - pyöröpuikko nro 3½ (pääntienreunusta varten)

Tiheys:

20 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 4
18 s reikäneuletta = 10 cm puikoilla nro 4

Info

rs = reunasilmukka, 1. ja viimeinen silmukka neulotaan oikein jokaisella krs:lla.

Takakappale:

Luo 104 (116) 126 (136) s puikoille nro 4. Neulo 6 krs aina oikeaa ja kavenna
viim. np:n krs:lla tasavälein s-luvuksi 94 (106)114(122) s. Jatka neuloen
mallineuletta, kunnes työn korkeus on 40 (41) 42 (43) cm. Laita mol. sivulle smerkit kädenteitä varten ja jatka neuloen kunnes kappaleen korkeus on 2 cm
vähemmän kuin valmiin työn pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 34 (38)
38 (42) s s-pitäjälle, ja neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien
reunassa joka 2.krs:lla 2,1,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten 26 (30) 34 (36) s,
jotka jätetään s-pitäjälle odottamaan kun takakappale on annetun mittainen.
Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Neulo kuten takakappale. Kun kappaleen korkeus on 10 cm vähemmän kuin
valmiin työn korkeus, jätä pääntietä varten keskimmäiset 26(30)30(34) s spitäjälle. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2.krs:lla 4,2,1,1 s = työssä on
jäljellä olkaa varten 26 (30) 34 (36) s, jotka jätetään s-pitäjälle odottamaan kun
etukappale on annetun mittainen. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Etukappale:

(8)

9

(10)

cm

kerää

Hihat:

Luo 41(43)45(47) s puikoille nro 4. Neulo 7 krs aina oikeaa. Jatka neuloen
mallineuletta rs:oiden sisäpuolella hihan ruutupiirroksen mukaan. SAMAAN
AIKAAN, kun työn korkeus on 5(5)6(6) cm, aloita lisäykset. Lisää mol. reunassa
1 s joka 6.krs:lla, kunnes työssä on 75(77)81(85) s.
Kun työn korkeus on 40(41)41(42) cm, päätä s:t.
Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely:
Pääntienreunus:

Yhdistä olkasaumat.
Poimi pääntieltä tasavälein s:t pyöröpuikolle nro 3½. Neulo s-pitäjillä olevat s:t
oikein. Neulo suljettuna 5 krs aina oikeaa (vuorotellen 1 krs nurin, 1 oikein).
Päätä s:t neuloen oikein.
Ompele sivu- ja hihojensaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule
kosteiden kankaiden väliin, ja anna kuivua.

Ruutupiirros, hiha
O ►O

O
►O

↑

O ►O
↑

O

Ruutupiirros, etukappale
O
►O

O ►
O

Toista ruutupiirroksen 4 s:aa koko krs:n ajan. Toista ruutupiirroksen 4 krs:ta koko työn ajan.
□ = sileä oikea neule, oikein työn op:lla, nurin np:lla.
O = lk
► = nosta 1 s neulomatta, 2 s o yhteen, vedä nostettu silmukka yhteen neulottujen s:oiden yli
Suunnittelu ja neuleohje: Sanne Lousdal

