PUSERO RAGLAN-HIHOILLA
STYLE 4916

Koko:

S

(M)

L

(XL)

Vartalonympärys: 104

(111)

118

(124) cm

Pituus:

56

(58)

60

(62) cm

Lanka:

CEWEC Jeans (100% kierrätyspuuvilla 50 g = 155 m)

Langanmenekki:

14

Puikot:

Pyöröpuikko 3½ ja 4½ mm. Sukkapuikot 3½ ja 4½ mm

Tiheys:

18 s = 10 cm puikoilla 4,5 mm 2-krt. langalla

Lyhenteet:

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin,
yht = yhteen

(16)

18

(20) kerää
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RESEPTI
Taka- ja etukappale
Luo 188 (200) 212 (224) s 2-krt. langalla pyöröpuikolle 3,5 mm, laita s-merkki krs:n alkuun
ja neulo suljettuna 10 cm joustinta (1 s kiertäen o, 1 n).
Laita s-merkki 94 (100) 106 (112) s:n jälkeen. Vaihda työhön pyöröpuikko 4,5 mm ja jatka
neuloen suljettuna sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 35 (36) 37 (38) cm (tai halutun
pituinen).
Päätä kädenteitä varten s-merkkien mol. puolin 3 s.
Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.
Hihat
Luo 38 (40) 42 (44) s 2-krt. langalla puikoille 3,5 mm pinde. Neulo 10 cm kierrejoustinta (1 s
kiertäen o, 1 n).
Vaihda työhön sukkapuikot tai pyöröpuikko (jos neulot magic loop-tekniikalla) 4,5 mm.
Neulo:
1. krs sileää oikeaa ja lisää samalla tasavälein 18 s (20) 18 (20) s = 56 (58) 60 (62) s. Jatka
neuloen mallineuletta:
1. krs: Nurin.
2. krs: *Neulo seuraava silmukka ensin nurin, sitten oikein ja vielä kerran nurin (sama
silmukka neulotaan kolmeen kertaan), neulo seuraavat 3 s o yhteen*, toista * - * koko krs:n
ajan.
3. krs: Nurin kuten 1. krs.
4. krs: *Neulo 3 s n yht, neulo seuraava silmukka ensin oikein, sitten nurin ja vielä kerran
oikein (sama silmukka neulotaan kolmeen kertaan)*, toista * - * koko krs:n ajan.
Toista krs:t 1 -4 vielä kerran ja lopuksi krs:t 1 – 3.
Jatka neuloen mallineuleen jälkeen sileää oikeaa.
Lisää 2. krs:lla 2 s seuraavasti: Neulo 1 o, lisää 1 s ( neulo 2. ja 3. s:n välinen lankalenkki
kiertäen o), neulo kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, lisää 1 s.
Toista lisäykset joka 8. krs:lla, kunnes työssä on 70 (74) 78 (82) s. Kun hihan pituus on 48
cm tai se on halutun mittainen, päätä hihan alasauman keskimmäiset 6 s (= 3 s krs:n alun
mol. puolin).
Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavalla.
Kaarroke
Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten päätettyjen s:oiden
yläpuolelle = työssä on nyt 304 (324) 344 (364) s.
Aloita raglan-kavennukset:
Laita s-merkki jokaiseen yhdistämiskohtaan, ts takakappaleen/hihan, hihan/etukappaleen,
etukappaleen/hihan ja hihan/takakappaleen väliin. Krs alkaa takakappaleen ja vasemman
hihan yhdistämiskohdasta.
Neulo *2 o yht, neulo 5 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, neulo 2 s kiertäen o yht, 1 n, 1
o, 1 n*, toista * - * yhteensä 4 kertaa. Toista * - * joka 2. krs:lla yhteensä 26 (28) 30 (32)
kertaa. Työssä on nyt 96 (100) 104 (108) s.
Neulo pääntienreunus. Vaihda työhön lyhyt pyöröpuikko tai sukkapuikot 3,5 mm ja neulo
suljettuna 4 cm kierrejoustinta (1 s kiertäen o, 1 n). Päätä kaikki s:t.
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Viimeistely
Yhdistä kainalosaumat joko ompelemalla tai virkkaamalla. Päättele kaikki langanpäät np:lle.
Kastele valmis työ ja levitä kuivumaan tasona pyyheliinan päälle.
Suunnittelu ja resepti: CEWEC Designteam 2022
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