BJÖRK
MALLI 1645

KOKO
S
VARTALONYMPÄRYS, CM 86
PITUUS, CM
56

(M)
(93)
(58)

L
100
60

(XL)
(107)
(62)

LANGANMENEKKI
väri 26

(5)

5

(5) kerää

4

LANKA
CEWEC Linea (37% viskoosi, 34% pellava, 29% puuvilla) 50 g = 215 m
PUIKKOSUOSITUS
Pyöröpuikot nro 2½ ja 3 - 80 cm
TIHEYS
28 s x 44 krs helmijoustinta puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm.
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot.
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OHJE
INFO
Björk-toppi olkaimilla ja rulo-reunuksilla.Toppi neulotaan suljettuna pyöröpuikolla, alhaalta ylöspäin
helmijoustinta. Rulo-reunusten silmukat poimitaan lopuksi pääntieltä ja kädenteiltä.
LYHENTEET
s = silmukka, krs = krs, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen, op = oikeapuoli, rs = reunasilmukka
MIEHUSTA
Luo 240 (256) 280 (304) s pyöröpuikolle nro 3. Neulo suljettuna 6 krs:ta sileää oikeaa rulo-reunusta varten.
Laita s-merkki krs:n alkuun ja toinen 120 (128) 140 (152) s jälkeen. Aloita helmijoustin seuraavalla krs:lla:
1. krs: neulo kaikki s:t oikein.
2. krs: 1 o, *2 n, 2 o*, toista koko krs:n ajan ja neulo viimeinen s oikein.
Toista 1. ja 2. krs:ta kunnes työn korkeus on 35 (36) 37 (38) cm, lopeta viimeinen krs (2. krs) 10 s:aa ennen
krs:n loppua. Päätä seuraavalla krs:lla kädenteitä varten: Päätä edellisen krs:n viimeiset 10 s + sekä
seuraavan krs:n ensimmäiset 10 s (= yht. 20 s), neulo 10 s:n päähän toisen sivun s-merkistä, päätä
kädentietä varten seuraavat 20 s ja neulo krs loppuun. Neulo taka- ja etukappale erikseen tasona valmiiksi.
TAKAKAPPALE
Lanka on takakappaleen puolella. Jatka neuloen helmijoustinta kuten aikaisemminkin. Neulo 1. ja viimeinen
s oikein jokaisella krs:lla (= reunasilmukka).
Kavenna kädenteiden reunoissa seuraavalla op:n krs:lla seuraavasti: Neulo 1 rs, 5 o, nosta 1 s neulomatta
kuten neuloisit sen oikein, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 8 s, 2 o
yht. ja neulo krs loppuun oikein. Käänny ja neulo krs helmijoustinta kuten aikaisemminkin. Np:n krs:n 7
ensimmäistä s:aa neulotaan aina 1 rs, 2 n, 2 o, 2 n, helmijoustinta seuraavaan kavennukseen asti ja loput 7
s 2 n, 2 o, 2 n, 1 rs. Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 18 (19) 22 (25) kertaa. Kun kädentien korkeus on 3 cm,
vastaa 12 krs:ta, jätä seuraavalla op:n krs:lla keskimmäiset 12 (14) 16 (18) s odottamaan pääntietä varten
ja jatka samaan aikaan kavennuksia kädenteiden reunoissa. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi.
TAKAKAPPALEEN VASEN PUOLI
Käänny ja neulo np:n krs. Päätä seuraavalla 4 op:n krs:lla pääntien reunassa 4,3,3,2 s – muista tehdä
kavennukset kädentien reunassa. Neulo seuraavalla 6 (8) 10 (12) op:n krs:lla 2 ensimmäistä s:aa ja
seuraavat 2 o yht. Viimeisten pääntien ja kädentien kavennusten jälkeen työssä on jäljellä olkainta varten 8
s. Neulo olkaimen s:t seuraavasti 1 rs, 2 o, 2 n, 2 o, 1 rs. Neulo olkainta, kunnes työn korkeus on 56 (58) 60
(62) cm. Jätä s:t odottamaan.
TAKAKAPPALEEN OIKEA PUOLI
Neulo takakappaleen oikea puoli vasemman peilikuvaksi. Kiinnitä lanka np:n krs:lle ja toista kavennuksia
kädentien reunassa op:n krs:illa. Päätä seuraavalla 4 np:n krs:lla pääntien reunassa 4,3,3,2 s. Neulo
seuraavalla 6 (8) 10 (12) krs:lla päänien reunassa 2 ensimmäistä s:aa, 2 o yht. Viimeisten pääntien ja
kädentien kavennusten jälkeen työssä on jäljellä olkainta varten 8 s. Neulo olkaimen s:t seuraavasti 1 rs, 2
o, 2 n, 2 o, 1 rs. Neulo olkainta, kunnes työn korkeus on 56 (58) 60 (62) cm. Jätä s:t odottamaan.
ETUKAPPALE
Neulo kuten takakappale.
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VIIMEISTELY
Ota vasemman puolen olkaimen s:t kahdelle puikolle, op:t vastakkain. Neulo käyttäen kolmatta puikkoa s:t
yhteen ja päätä s:t samalla. Yhdistä oikean olkaimen sauma samalla tavalla.
Poimi pääntieltä s:t pyöröpuikolle nro 2½. Aloita oikealta olalta. Poimi n. 1 s jokaiselta krs:lta, mutta jätä
joka 10. krs väliin aina keskellä edessä odottamassa oleviin s:oihin asti. Poimi s:t samalla tavalla
takakappaleen pääntien reunasta. Neulo suljettuna rulo-reunusta varten 6 krs:ta sileää oikeaa ja päätä s:t
neuloen oikein.
Poimi s:t samalla tavalla pyöröpuikolle nro 2½ kädenteiltä, neulo 6 krs:ta sileää oikeaa ja päätä s:t neuloen
oikein.
Päättele kaikki langanpäät. Pese toppi vyötteen pesuohjeen mukaisesti ja anna kuivua tasona pyyheliinan
päällä.

CEWEC DESIGNTEAM – 3. PAINOS
Mikäli jaat CEWEC-neuleitasi Instagramissa, olisimme iloisia jos merkkaat julkaisun #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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