1839 – Liivi palmikoilla Mayflower New Skylight.
Koko:
Ympärysmitta cm:
Pituus cm:
Väri 179,
Berylinvihreä lm:
Puikot:
Pyöröpuikot (40 cm):
Apupuikko:
Lanka:
Neuletiheys:
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Mayflower New Skylight. 35 % alpakka, 35 % villa, 30 % nylon. 300 m pr 50 g
Vaaka 22 s pysty 35 krs:ta = 10 x 10 cm.

Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen, suosittelemme neulomaan Knit Pro -puikoilla, jotka ovat
ammattilaisten suosittelema neulomisen ja virkkaamisen työväline.
Ennen neuletyön aloittamista kannattaa lukea läpi koko ohje. On myös hyvä neuloa koetilkku, joka
kostutetaan ja muotoillaan kosteana.
Liivi sopii käytettäväksi paitapuseron tai mekon päällä. Palmikoiden vuoksi liivin neulominen vaatii hiukan
kokemusta. On huomioitava se, että palmikot tulevat aina samaan suuntaan. Palmikot neulotaan aina
oikealla puolella.
12 silmukan palmikko: Aseta 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 s, neulo 3 s apupuikolta, aseta 3 s
apupuikolle työn taakse, neulo 3 s ja neulo 3 s apupuikolta. Tämä palmikko tehdään joka 10. krs:lla. Koskee
kaikkia kokoja.
8 silmukan palmikko: Aseta 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s ja neulo 2 s apupuikolta, aseta 2 s
apupuikolle työn taakse, neulo 2 s ja neulo 2 s apupuikolta. Tämä palmikko tehdään joka 10. krs:lla. Koskee
kaikkia kokoja. Huomaa, että palmikot vetävät neulosta hieman yhteen.
Eteneminen.
.Takakappale.
1: Puikoilla nro 4 luodaan
100(110)120(130)140(150)160(170) s ja
neulotaan 8 cm joustinneuletta 1 o 1 n. Koskee
kaikkia kokoja.
2: Aloita neulomalla oikealta puolelta:
XXS: 9 n,12 o,14 n,8 o, 14 n,8 o, 14 n, 12 o, 9 n.
XS:11 n, 12 o, 16 n, 8 o, 16 n, 8 o, 16 n, 12 o, 11
n.
S: 13 n, 12 o, 18 n, 8 o, 18 n, 8 o, 18 n, 12 ret, 13
n.
M: 15 n, 12 o, 20 n, 8 o, 20 n, 8 o, 20 n, 12 o, 15
n.
L: 17 n, 12 o, 22 n, 8 o, 22 n, 8 o, 22 n, 12 o, 17 n.
XL: 19 n, 12 o, 24 n, 8 o, 24 n, 8 o, 24 n, 12 o, 19
n.
XXL: 21 n, 12 o, 26 n, 8 o, 26 n, 8 o, 26 n, 12 o,
21 n.
XXXL: 23 n, 12 o, 28 n, 8 o, 28 n, 8 o, 28 n, 12 o,
23 n.
3: Neulo kaikki nurjat kerroksen silmukoiden
mukaan.
4: Palmikko neulotaan ensimmäisen kerran 7.
krs:lla, sen jälkeen joka 10. krs kuten kuvattu.
5: Neulo 23(24)25(26)27(28)29(30) cm
joustinreunasta ja luo 2 s krs:n lopussa,
kummassakin reunassa. Koskee kaikkia kokoja.
6: Jatka palmikoilla ja lisää 1 s kummassakin
reunassa joka 4. krs. Lisätyt silmukat neulotaan

formaterede: Finsk

joustinneuleella, 1 o 1 n. Lisää yhteensä 17(18)
19(20)21(22)23(24) kertaa, neulo sen jälkeen
eteenpäin, kunnes on neulottu yhteensä
52(54)56(58)60(62)64(66) cm.
7: Päätä keskimmäiset 34(36)38(40)42(44)46(48)
s ja neulo kumpikin puoli valmiiksi erikseen
8: Päätä pääntien puolelta vielä 1x4 ja 1x3 s.
Koskee kaikkia kokoja. Päätä loput s:t kerralla.
Neulo toinen puoli peilikuvana.
Etukappale.
1: Neulotaan kuten takakappale, kunnes työn
pituus on 27(28)29(30)31(32)33(34) cm
joustinreunasta.
2: Työ jaetaan 2 osaan V-pääntietä varten.
3: Joka 2. krs:n alussa neulotaan 2 s yhteen
pääntien puolella, kunnes silmukoiden määrä on
sama kuin takakappaleessa. Jatka neulomista sen
jälkeen, kunnes etukappaleen pituus on sama
kuin takakappaleessa. Päätä.
4: Neulo toinen puoli peilikuvana.
Viimeistely.
1: Ompele yhteen olkapäät ja sivut.
2: Poimi pyöröpuikoilla
140(150)160(170)180(190)200(210) s pääntieltä.
Varmista, että V-aukon kummallekin puolelle tulee
yhtä monta silmukkaa.
3: Neulo joustinneuletta 1 o 1 n. V-aukon
alanurkassa tulee olla oikea silmukka.

formaterede: Fremhævning

4: Neulo joka krs:lla 2 s kiertäen oikein yhteen
ennen oikeaa silmukkaa ja 2 s yhteen oikean
silmukan jälkeen. Koskee kaikkia kokoja.
5: Neulo 3 cm ja päätä joustinneuleella. Koskee
kaikkia kokoja.
6: Päättele langanpäät. Kastele liivi ja venyt
muotoonsa kosteana.
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