STYLE 3849

Koko:

S

(M)

L

(XL)

Vartalonympärys:

109

(120)

126

(132) cm

Pituus:

65

67

Lanka:

CEWEC Tibet (24% jakki, 55% merino, 19% polyamidi, 25
g = 190 m)

Langanmenekki:

14

Puikot:

Pyöröpuikko nro 5 – 80 cm, nro 4½ ja 5 - 40 cm.
Sukkapuikot nro 4½

Tiheys:

18 s = 10 cm 2-krt. langalla puikoilla nro 5

Lyhenteet:

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht =
yhteen, rs = reunasilmukka, GSR = German Short Rows

Huomioitavaa:

Työ neulotaan kokonaan 2-krt. Tibetillä.

German Short Rows:
(GSR)

Kääntymisen jälkeen: Nosta 1. s neulomatta lanka työn edessä,
kiristä lankaa siten että oikealla puikolla olevasta s:sta
muodostuu tuplasilmukka. Kun lopuksi jatketaan neulomista
kaikilla s:oilla, neulotaan tuplasilmukat tavalliseen tapaan yhdeksi
silmukaksi.

(15)
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RESEPTI
Taka- ja etukappale: Neulotaan alhaalta ylöspäin, aloittaen joustimella ja halkioilla.
Tee pyöröpuikolle nro 5 italialainen aloitus 97 (107) 113 (119) s:lla – kts linkitetty video.
Huomioi, että aloituslenkki ei sisälly s-lukuun ja se neulotaan 1. krs:lla yhteen viimeisen s:n
kanssa. Aloita s:oiden luominen nurjalla silmukalla.
Neulo tasona pyöröpuikolla 2 ensimmäistä krs:ta seuraavasti:
1. krs: *1 o, nosta 1 s neulomatta nurin lanka työn edessä*, toista * - * koko krs:n ajan
kunnes puikolla on jäljellä 2 s, neulo viimeiset s:t kiertäen o yht.
2. krs: Nosta 1. s neulomatta n, *1 o, nosta 1 s neulomatta nurin lanka työn edessä*, toista
* - * koko krs:n ajan.
Jatka neuloen kierrejoustinta seuraavasti:
1. krs = op: *1 s kiertäen o, 1 n*, toista * - * koko krs:n ajan ja neulo krs:n loppuun 1 s
kiertäen o.
2. krs = np: Nosta 1. s neulomatta kiertäen nurin lanka työn edessä, *1 o, 1 s kiertäen
nurin*, toista * - * koko krs:n ajan ja nosta viimeinen silmukka neulomatta kiertäen nurin.
Toista näitä krs:ia, kunnes kierrejoustimen korkeus on 7 cm. Jatka neuloen kierrejoustinta
kummassakin reunassa 5 s:lla (3:kin s:aa kierrejoustinta halkion reunassa riittää) ja sileää
oikeaa niiden välissä (oikein op:lla, nurin np:lla). Jatka neuloen tällä jaolla, kunnes halkion
korkeus on 14 cm. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen samanlainen kappale. (Jos haluat
neuloa takakappaleen pitemmäksi kuin etukappale, niin tee se ennen kappaleiden
yhdistämistä). Ota kappaleet samalle pyöröpuikolle ja luo samalla yksi silmukka kumpaankin
yhdistämiskohtaan sekä neulo luodut s:t nurin. Jatka neuloen suljettuna 196 (216) 228 (240)
s. Neulo kummallakin sivulla edelleenkin kierrejoustinta 11 s:lla (tai kierrejoustinta 6 s:lla ),
kunnes työn korkeus on 39 (40) 41 (42) cm. Lopeta kierrejoustimen neulominen kahdella
keskimmäisellä pystyraidalla = 3. ja 4. raita, ja neulo näillä s:oilla seuraavalla 2 krs:lla sileää
oikeaa. Lopeta seuraavalla krs:lla kierrejoustimen neulominen 2. ja 5. pystyraidalla ja neulo
näillä s:oilla seuraavalla 2 krs:lla sileää oikeaa. Lopeta lopuksi kierrejoustimen neulominen
kahdella viimeisellä, 1. ja 6., pystyraidalla. Neulo kaikilla s:oilla krs sileää oikeaa ja jaa työ
kädenteitä varten, 98 (108) 114 (120) s kumpaakin kappaletta varten. Jätä etukappaleen s:t
odottamaan ja neulo ensin takakappale valmiiksi.
Takakappale: Neulo tasona sileää oikeaa. Neulo 1. ja viimeinen silmukka oikein jokaisella
krs:lla = rs. Kun työ on 3 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus = 62 (64) 66 (68) cm,
neulo olkaa varten lyhennettyjä krs:ia seuraavasti:
Neulo kunnes puikolla on jäljellä 8 s, käänny GSR-tekniikalla (kts ohje ylempänä), neulo
kunnes toisessa reunassa on jäljellä 8 s, käänny GSR-tekniikalla. Neulo ja käänny samalla
tavalla 8 s:n päässä edellisestä kääntymiskohdasta yhteensä 4 kertaa kummassakin
reunassa. Neulo 1 krs kaikilla s:oilla. Muista neuloa kaikki tuplasilmukat yhdeksi silmukaksi.
Työssä on jälleen 98 (108) 114 (120) s. Jätä s-pitäjille odottamaan pääntietä varten
keskimmäiset 28 (34) 36 (38) s ja kumpaakin olkaa varten 35 (37) 39 (41) s.
Etukappale: 98 (108) 114 (120) s.
Neulo tasona sileää oikeaa. Neulo 1. ja viimeinen silmukka oikein jokaisella krs:lla = rs. Kun
työn korkeus on 55 (57) 59 (61) cm, jätä pääntietä varten keskimmäiset 16 (22) 24 (26) s
odottamaan s-pitäjälle. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa
krs:n alussa 1-1-1-1-1-1 s (kaikki koot samoin). Työssä on nyt jäljellä olkaa varten 35 (37)
39 (42) s. Kun työ on 3 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus = 62 (64) 66 (68) cm, neulo
olkaa varten lyhennettyjä krs:ia seuraavasti:
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Neulo kunnes kädentien puoleisessa reunassa on jäljellä 8 s, käänny GSR-tekniikalla (kts ohje
ylempänä) ja neulo krs loppuun. Neulo ja käänny samalla tavalla 8 s:n päässä edellisestä
kääntymiskohdasta yhteensä 4 kertaa. Neulo 1 krs kaikilla s:oilla.Muista neuloa kaikki
tuplasilmukat yhdeksi silmukaksi. Työssä on jälleen 35 (37) 39 (41) s. Jätä olan s:t
odottamaan. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Yhdistä olkasaumat neuloen. Kts viimeistely.
Hihat: Tee italialainen 30 (32) 34 (36) s:n aloitus pyöröpuikolle nro 4½, kts videolinkki,
aloita s:oiden luominen oikealla s:lla.
Neulo 2 ensimmäistä krs:ta tasona seuraavasti:
1. krs: *1 s kiertäen o, nosta 1 s neulomatta nurin lanka työn edessä*, toista * - * koko
krs:n ajan kunnes puikolla on jäljellä 2 s, neulo viimeiset s:t kiertäen o yht.
2. krs: *Nosta 1. s neulomatta nurin, *1 s kiertäen o, nosta 1 s neulomatta nurin lanka työn
edessä*, toista * - * koko krs:n ajan, 30 (32) 34 (36) s. Jatka neuloen suljettuna joko
sukkapuikoilla tai pyöröpuikolla magic loop-tekniikalla kierrejoustinta, *1 kiertäen o, 1 n *.
Toista * - * kunnes joustimen korkeus on 7 cm.
Vaihda työhön puikot nro 5. Lisää seuraavilla krs:lla nurjia s:oita: 1. krs: *1 kiertäen o, 1 n,
neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen n*, toista * - * koko krs:n ajan, 45 (48) 51 (54) s.
Neulo 2. ja 3. krs 1 kiertäen o, 2 n. 4. krs: *1 kiertäen o, 1 n, neulo s:oiden välinen
lankalenkki kiertäen n, 1 n, neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen n*, toista *-* koko
krs:n ajan. Työssä on nyt 75 (80) 85 (90) s. Neulo kierrejoustinta 1 s kiertäen o, 4 n, kunnes
hihan pituus on 52 cm tai hiha on halutun mittainen. Päätä s:t.
Viimeistely: Yhdistä olkasaumat neuloen: Ota olkasilmukat puikoille. Aseta kappaleet op:t
vastakkain. Neulo 3. puikolla 1 s kummaltakin puikolta o yht ja päätä samalla s:t. Yhdistä
toisen olan s:t samalla tavalla.
Pääntienreunus: Poimi s:t pääntien reunasta puikolle nro 4 seuraavasti: Aloita vasemmalta
olalta, poimi 1 s n. joka 2. pääntien reunan krs:lta, neulo odottamassa olevat 16 (22) 24 (26)
s, poimi s:t pääntien oikeasta reunasta ja neulo lopuksi takakappaleen pääntien odottamassa
olevat 28 (34) 36 (38) s. Neulo suljettuna kaksinkerroin taitettava pääntienreunus, 3 cm + 3
cm joustinta 1 s kiertäen o, 1 n. Päätä s:t neuloen joustinta. Kiinnitä reunus np:lle joko
ommellen tai virkaten.
Kiinnitä hihat paikoilleen. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Kastele valmis työ ja levitä
kuivumaan pyyheliinan päälle.

Suunnittelu ja resepti: CEWEC Designteam 2022
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