Sirdar Baby Blossom Chunky

Tuotekoodi: 4679

Ponchot
Koko: 0-6(kk) 6-12(kk) 1-2(v) 2-3(v) 4-5(v) 6-7(v)
Rinnanympärys: 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 66 cm
Valmiin neuleen mitat:
Koko pituus olkapäältä: 28 - 31 - 35 - 39 - 44 - 48 cm
Langanmenekki: Hayfield Baby Blossom Chunky, 1 kerä 100 g
Poncho (352) 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 kerää
Hupullinen poncho (353) 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 kerää
Puikot: 5½ ja 6½ mm tai käsialan mukaan
Tiheys: 14 s ja 19 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 x 10 cm
Mallineule: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileä neule: neulo oikealla
oikein, nurjalla nurin.
Huom. Keri hieman lankaa kerän ulkopuolelta ennen neulomisen aloittamista
tarkistaaksesi, onko langassa ensin vihreitä vai vaaleanpunaisia pilkkuja. Jos vihreät
pilkut ovat ensin, aloita neulominen kerän ulkopuolelta. Jos vaaleanpunaiset pilkut
ovat ensin, keri lanka takaisin ja aloita neulominen kerän sisäpuolelta. Näin
varmistat, että ”kukat” tulevat valmiissa neuleessa ”lehtien” yläpuolelle.
PONCHO (neulo 2 kappaletta)
Luo ohuemmille puikoille 24 (28) 30 (34) 36 (38) s ja neulo 2 krs ainaoikeinneuletta. Vaihda työhön paksummat
puikot ja neulo sileää neuletta ja ainaoikeinneuletta seuraavasti:
1. krs: neulo oikein.
2. krs: 3 o, neulo nurin, kunnes puikolla on jäljellä 3 s, neulo 3 o.
Jatka samalla silmukkajaolla, kunnes kappaleen korkeus on 28 (31) 36 (41) 49 (54) cm, neulo viimeiseksi np:n krs.
Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo 3 krs ainaoikeinneuletta. Päätä s:t oikein neuloen. Neulo toinen kpl
samoin.
Viimeistely
Ompele toisen kappaleen aloituskrs ensimmäisen kappaleen sivuun ja ensimmäisen kappaleen lopetuskrs toisen
kappaleen sivuun kuvan mukaisesti. Levitä neule tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

HUPULLINEN PONCHO
Neulo 2 samanlaista kappaletta kuten edellä.
Huppu
Luo paksummille puikoille 45 (48) 51 (54) 57 (57) s ja neulo sileää neuletta. Kun kpl:n korkeus on 16 (17) 18 (19) 20
(21) cm ja olet viimeksi neulonut np:n krs:n, päätä krs:n alussa 15 (16) 17 (18) 19 (19) s, neulo 14 (15) 16 (17) 18
(18) o, päätä 15 (16) 17 (18) 19 (19) s = 15 (16) 17 (18) 19 (19) s. Neulo keskimmäisillä 15 (16) 17 (18) 19 (19) s:lla
sileää neuletta vielä 11 (11) 12 (13) 14 (14) cm, neulo viimeiseksi np:n krs. Päätä s:t. Ompele hupun saumat.
Hupun reunus
Poimi tasaisin välein ohuemmille puikoille oikealta oikein neuloen 22 (24) 25 (27) 28 (29) s oikeasta reunasta, 15
(16) 17 (18) 19 (19) s keskeltä ja 22 (24) 25 (27) 28 (29) s vasemmasta reunasta = 59 (64) 67 (72) 75 (77) s. Neulo
2 krs ainaoikeinneuletta. Päätä s:t oikein neuloen.
Viimeistely
Ompele toisen kappaleen aloituskrs ensimmäisen kappaleen sivuun ja ensimmäisen kappaleen lopetuskrs toisen
kappaleen sivuun kuvan mukaisesti. Ompele huppu pääntielle siten, että etureunat ovat keskellä edessä Levitä
neule tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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