1587 - Kolmivärinen pusero - Mayflower Cotton 3.
Koko:
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Väri. 349, V. Roosa, lm:
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Puikot:

4½

Pyöröpuikot (60 ja 40 cm):

4½

Sukkapuikot:

-

Lanka:

Mayflower Cotton 3. 50 % Puuvilla, 50 % Akryyli, 85 m per g.

Neuletiheys:

Vaaka: 16 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.
Koko pusero neulotaan joustinneuletta (3 o, 1 n).
Eteneminen:
Taka/etukappale.
1: Luo 144(160)176(192)208(224) s värillä 329,
pyöröpuikoilla nro. 4½.
2: Neulo 30(30)31(31)32(32) cm ja vaihda väriin
343.
3: Neulo 15(15)16(16)17(17) cm ja vaihda väriin
349, neulo 3 cm. Koskee kaikkia kokoja. Jaa työ
kahteen yhtä suureen osaan, (etu ja taka) ja laita
merkkilanka molemmille sivuille, aloita 3 o ja
päätä 1 n. Jätä työ lepäämään.
Hihat.
1: Luo 35(37)39(41)43(45) s puikoilla nro. 4½,
värillä 329.
2: Aloita nurjalta puolelta; 1 o (reunasilmukka)
*3 n, 1 o*. Toista * * ja lopeta 3 n, 1 o
(reunasilmukka). Neulo seuraava krs kuten
silmukat näyttävät. Muista reunasilmukat. Koskee
kaikkia kokoja.
3: Kun työn pituus on 3 cm, lisää 1 s molemmilla
sivuilla joka 6. krs, ennen reunasilmukkaa ja
reunasilmukan jälkeen. Koskee kaikkia kokoja.
Jatka lisäyksiä kunnes työssä on
73(77)77(81)81(85) s. 32(33)33(34)34(35) cm
jälkeen vaihda väriin 343, vielä
13(14)15(15)16(16) cm jälkeen vaihda väriin 349,
neulo 3 cm. Koskee kaikkia kokoja. Jätä työ
lepäämään ja neulo toinen samanlainen hiha.
Raglaniin yhdistäminen.

1: Neulo takakappale viimeiseen nurjaan
silmukkaan, joka neulotaan yhteen vasemman
hihan ensimmäisen nurjan silmukan kanssa.
(raglansilmukka). Neulo vasen hiha, neulo
viimeinen nurja silmukka (raglansilmukka). Neulo
etukappale viimeiseen silmukkaan, joka neulotaan
nurin yhteen oikean hihan 1. s kanssa
(raglansilmukka). Neulo oikea hiha viimeiseen
nurjaan silmukkaan asti (raglansilmukka).
Raglansilmukat neulotaan aina nurin. Tee
kavennus tämän silmukan molemmilla puolilla
joka 2. krs:lla.
2: Jatka joustinneuletta ja kavenna joka 2. kers
neulomalla 2 kiertäen o yhteen ennen nurjaa
silmukkaa ja 2 o yhteen nurjan silmukan jälkeen.
3: Jatka kavennuksia kunnes hihoissa on 29 s.
Koskee kaikkia kokoja.
4: Seuraavalla krs:lla jätä keskimmäiset 12 s
etukappaleessa lepäämään. Neulo edes takaisin
ja jätä vielä 3x1 s lepäämään pääntielle
molemmilla sivuilla. Muista raglankavennukset
joka 2. krs:lla (oikealla puolella). Koskee kaikkia
kokoja.
5: Siirrä kaikki silmukat lyhyille pyöröpuikolle ja
neulo kaulusreunaan yksi krs nurjaa, ja kavenna
tasaisesti 80 silmukkaan. Koskee kaikkia kokoja.
6: Neulo 8 krs oikein, 1 krs nurin (taitos) 8 krs
oikein. Päättele löysästi. Koskee kaikkia kokoja.
Viimeistely.
1: Ompele sivusaumat.

2: Käännä ja ompele kaulusreuna nurjalle
puolelle.
3: Kostuta pusero ja muotoile kosteana.

