1581 - Taskullinen, V aukkoinen pusero - Mayflower Easy Care Big.
Koko:

S

(M)

L

(XL)

XXL

(XXXL)

Rinnan ympärys cm:

90

(100)

110

(120)

130

(140)

Pituus cm:

60

(62)

64

(66)

68

(70)

Väri 184, Sinapinvihreä, lm:

11

(11)

12

(12)

13

(13)

Puikot:

5

Pyöröpuikot (80 cm):

5

Tarvikkeet:

4 nappia

Lanka:

Mayflower Easy Care Big. 100 % Puhdas villa, 185 m per 50 g.

Neuletiheys:

Vaaka: 18 s = 10 cm. Pysty: 26 krs = 10 cm. Sileää neuletta.

Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, suosittelemme neulomaan Knit Pro puikoilla, jotka ovat
ammattilaisen suosittelema neulomisen ja virkkaamisen työväline.
Ennen aloitusta suositellaan lukemaan koko ohje. Neuleesta on myös hyvä tehdä koepala, joka kostutetaan
ja muotoillaan kosteana.
Tämä kuvio on ”kookkaampi” kuin sileä neule.
Kuvio:
1. krs: oikea puoli. 1 o reunasilmukka * 1 langankierto 2 o, nosta langankierto 2 o s yli*.
Jatka * * krs loppuun. Lopeta 1 o reunasilmukka.
2. krs: kaikki silmukat neulotaan nurin.
Nämä 2 krs muodostavat kuvion.
Eteneminen.
Takakappale.
1: Luo 80(88)96(104)112(120) s puikoilla nro. 5 ja
neulo 6 krs oikein. Koskee kaikkia kokoja.
Osien kokoaminen pyöröpuikoille.
2: Neulo 60(62)64(66)68(70) krs kuviota.
1: Aloita etukappaleen etureunasta, sitten hiha,
(30,31,32,33,34,35 kuviota).
takakappale, hiha ja toinen etukappale; 2
3: Päätä 4 s molemmilla sivuilla ja jätä työ
viimeistä silmukkaa etukappaleesta, 2
lepäämään. Koskee kaikkia kokoja.
ensimmäistä silmukkaa hihasta, 2 viimeistä s
Etukappaleet.
1: Luo 40(44)48(52)56(60) s puikoilla nro. 5.
2: Neulo kuten takakappale, mutta 42
kuviokerroksen jälkeen (21 kuviota) neulo 2 s
yhteen etukappaleen etureunassa joka 4 krs V
aukkoa varten. Koskee kaikkia kokoja.
3: Kun etukappale on saman mittainen kuin
takakappale, päätä 4 s etureunan vastakkaisella
sivulla ja jätä s lepäämään. Koskee kaikkia
kokoja.
4: Neulo toinen etukappale, mutta peilikuvana.
Hihat.
1: Luo 28(30)32(34)36(38) s puikoilla nro. 5 ja
neulo 6 krs oikein. Koskee kaikkia kokoja.
2: Jatka kuviota, samanaikaisesti lisää 1 s
molemmilla sivuilla joka 6. krs. Silmukat neulotaan
kuvioon työn edetessä.
3: Lisää 58(60)62(64)66(68) silmukkaan ja neulo
94(96)98(100)102(104) krs (47,48,49,50.51,52
kuviota), tai haluamasi pitkäksi.
4: Päätä 4 s molemmilla sivuilla ja jätä loput
silmukat lepäämään. Koskee kaikkia kokoja.
5: Neulo toinen samanlainen hiha.

samasta hihasta, 2 ensimmäistä s
takakappaleesta, 2 viimeistä s takakappaleesta, 2
ensimmäistä s seuraavasta hihasta ja viimeiseksi
2 viimeistä s hihasta ja 2 ensimmäistä s
viimeisestä etukappaleesta neulotaan nurin
oikealla puolella ja oikein nurjalla puolella.
2: Näiden 4 s molemmilla puolilla kavennetaan
raglaniiin jokaisella oikealla kerroksella. Ennen
nurjia silmukoita neulo 2 s kiertäen yhteen ja 4
nurjan silmukan jälkeen neulo 2 oikein yhteen.
3: Jatka raglan kavennuksia kunnes kaikki
etukappaleiden silmukat sekä 4 nurjaa silmukkaa
etukappaleiden ja hihan välissä on loppu.
MUISTA kavennukset etureunoissa. Päätä loput
silmukat.
Taskut.
1: Luo 28 s puikoilla nro. 5 ja neulo 6 krs oikein.
Koskee kaikkia kokoja.
2: Neulo 26 krs kuviota (13 kuviota). Koskee
kaikkia kokoja.
3: Päättele löysästi.
4: Neulo vielä toinen tasku.
Viimeistely.

1: Ompele sivu- ja hihasaumat sekä ompele
yhteen hihojen alta.
2: Luo 180(180)190)190200(200) s etureunoihin
ja pääntien ympäri. HUOM. Etureunoissa pitää
olla sama määrä silmukoita.
3: Neulo 2 krs oikein. Tee 4 napinreikää oikeaan
etureunaan. Aloita 2 silmukan jälkeen alareunasta
ja päättele 2 s. Neulo 8 s joka napinreiän väliin.
Seuraavalla krs:lla luo 2 s reiän yläpuolelle ja
neulo oikein kunnes työssä on 6 krs. Päättele
löysästi.
4: Ompele taskut kiinni, kohdista tasku 2 kuviota
etureunasta ja 9 kuviota “oikeinneule” reunasta.
5: Kostuta pusero ja muotoile kosteana.

