Hayfield Baby Blossom Chunky

Tuotekoodi: 4832

Hupullinen ja kauluksellinen neuletakki
Koko: 0-6 kk – 6-12 kk – 1-2 v – 2-3 v – 4-5 v – 6-7 v
Valmiin neuleen mitat: vartalonympärys 44-50-56-61-64-70 cm, koko pituus 24-2-32-38-42-48 cm, hihan sisäpituus 15-17-20-24-29-33 cm
Langanmenekki: F251 Hayfield Baby Blossom Chunky (100 g / 155 m, 70%
akryyli, 30% nailon), hupulliseen neuletakkiin 2-2-3-3-3-4 kerää (358),
kaulukselliseen neuletakkiin 2-2-2-3-3-3 kerää (356)
Puikot: nro 5½ ja 6½ tai käsialan mukaan
Tiheys: 14 s ja 19 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla =10x10 cm
Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein, nurjalla
nurin. Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.
Tarvikkeet: 5-5-5-6-6-6 nappia
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.
HUPULLINEN NEULETAKKI
Takakappale
Luo ohuemmille puikoille 37-41-45-49-53-57 s ja neulo 7 krs joustinneuletta. Tee seuraavalla krs:lla kavennukset
näin: neulo 5-5-4-4-5-3 n, 2 n yhteen, *3-4-5-6-4-5 n, 2 n yhteen*, toista *-* yht. 5-5-5-5-7-7 kertaa, 5-4-4-3-4-3 n
=31-35-39-43-45-49 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 14-17-0-25-28-33 cm, kavenna molemmissa reunoissa kädenteitä varten 4-4-5-5-6-6 x 1 s =23-27-29-33-33-37 s. Kun
kädentien korkeus on 8-9-10-10-11-12 cm, neulo nurjan krs:n jälkeen vielä 4-4-4-6-6-6 krs sileää neuletta ja päätä
sitten molemmissa reunoissa sivusta lähtien olkaa varten 1x3-3-3-4-4-5 s ja 1x3-4-4-5-4-5 s. Siirrä loput 11-13-5-15-17-17 s apulangalle odottamaan.
Vasen etukappale
Luo ohuemmille puikoille 18-20-22-24-26-28 s ja neulo 7 krs joustinneuletta. Tee seuraavalla krs:lla kavennukset
näin: 3-4-4-5-3-4 n, 2 n yhteen, *3-3-4-4-4-4 n, 2 n yhteen*, toista *-* yht. 2-2-2-2-3-3 kertaa, 3-4-4-5-3-4 n =15-1-19-21-22-24 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Tee kädentien kavennukset sivussa samoin
ja samalla korkeudella kuin takakappaleella =11-13-14-16-16-18 s. Kun kädentien korkeus on 8-9-10-10-11-12 cm,
päätä etureunassa (=nurjan krs:n alussa) pääntietä varten 1x3-4-5-4-5-5 s ja kavenna pääntien reunassa joka krs 22-2-3-3-3x1 s =6-7-7-9-8-10 s. Neulo 1 krs ilman kavennuksia koossa 2-3 v – 4-5 v – 6-7 v . Päätä sivusta lähtien
olkaa varten 1x3-3-3-4-4-5 s. Neulo 1 krs nurin ja päätä loput 3-4-4-5-4-5 s.
Oikea etukappale
Luo ohuemmille puikoille 18-20-22-24-26-28 s ja neulo 7 krs joustinneuletta, aloita 1 n, 1 o. Tee seuraavalla krs:lla
kavennukset näin: 3-4-4-5-3-4 n, 2 n yhteen, *3-3-4-4-4-4 n, 2 n yhteen*, toista *-* yht. 2-2-2-2-3-3 kertaa, 3-4-45-3-4 n =15-17-19-21-22-24 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Tee kädentien kavennukset
sivussa samoin ja samalla korkeudella kuin takakappaleella =11-13-14-16-16-18 s. Kun kädentien korkeus on 8--10-10-11-12 cm, päätä etureunassa (=oikean krs:n alussa) pääntietä varten 1x3-4-5-4-5-5 s. Neulo 1 krs nurin ja
kavenna sitten pääntien reunassa joka krs 2-2-2-3-3-3x1 s =6-7-7-9-8-10 s. Neulo 1-1-1-2-2-2 krs ilman
kavennuksia. Päätä sivusta lähtien olkaa varten 1x3-3-3-4-4-5 s. Neulo 1 krs oikein ja päätä loput 3-4-4-5-4-5 s.
Hiha
Luo ohuemmille puikoille 23-23-25-25-27-29 s ja neulo 7 krs joustinneuletta. Tee seuraavalla krs:lla kavennukset
näin: 5-5-4-4-6-5 n, 2 n yhteen, *4-4-3-3-5-4 n, 2 n yhteen*, toista *-* yht. 2-2-3-3-2-3 kertaa, 4-4-4-4-5-4 n =20-2-21-21-24-25 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää samalla sileän neuleen 3. krs:lla
molemmissa reunoissa 1 s ja toista lisäykset joka 6.-4.-4.-6.-8.-8. krs, kunnes puikolla on 24-24-25-33-36-39 s.
Toista lisäykset molemmissa reunoissa koossa 1-6 kk - 6-12 kk – 1-2 v vielä joka 8.-6.-6. krs, kunnes puikolla on 2628-31 s.
Kun hihan pituus on 15-17-20-24-29-33 cm, kavenna molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka krs 4-4-5-5-6-6x1
s. Neulo 0-0-1-1-0-0 krs ja päätä molemmissa reunoissa aina krs:n alussa 2-1-1-2-1-3x3-3-3-4-2-3 s ja koossa 6-12
kk – 1-2 v – 4-5 v vielä 1-1-2x4-4-3 s. Päätä loput 6-6-7-7-8-9 s. Neulo toinen hiha samoin.
Oikea etureunus
Poimi ohuemmille puikoille oikein neuloen työn oikealta puolelta 6 s joustinneuleen reunasta ja 33-39-47-55-61-71 s
oikeasta etureunasta =39-45-53-61-67-77 s. Neulo joustinneuletta, aloita 1 n, 1 o. Tee joustinneuleen 2. krs:lla

napinlävet näin: 3-4-4-2-3-3 s, päätä 1 s, *neulo 6-7-9-9-10-12 s, päätä 1 s*, toista *-* yht. 4-4-4-5-5-5 kertaa, neulo
2-3-3-2-2-2 s. Luo seuraavalla krs:lla uudet s:t päätettyjen tilalle: neulo 3-4-4-3-3-3 s, luo 1 s, *neulo 7-8-10-10-11-13
s, luo 1 s*, toista *-* yht. 4-4-4-5-5-5 kertaa, neulo 3-4-4-2-3-3 s. Neulo 2 krs joustinneuletta ja päätä sitten s:t
joustinneuletta neuloen.
Vasen etureunus
Neulo kuten oikea etureunus, mutta ilman napinläpiä.
Huppu
Ompele olkasaumat. Luo paksummille puikoille 15-15-16-17-18-18 s, neulo apulangalta takapääntien 11-13-1515-17-17 s oikealta näin: *3-4-7-7-0-6 o, lisää 1 s*, toista *-* yht. 3-2-1-1-0-2 kertaa, 2-4-8-8-17-5 o, luo 15-15-6-17-18-18 s =44-45-48-50-53-55 s. Neulo seuraava krs nurjalta nurin ja jatka sileää neuletta, kunnes hupun
korkeus on 16-17-18-19-20-21 cm. Päätä oikean krs:n alusta 15-15-16-17-18-18 s, neulo 13-14-15-15-16-18 o,
päätä 15-15-16-17-18-18 s.
Neulo keskimmäisillä 14-15-16-16-17-19 s:lla sileää neuletta vielä 11-11-11,5-12-13-13 cm ja päätä sitten s:t.
Ompele hupun saumat.
Hupun reunus
Poimi ohuemmille puikoille oikein neuloen työn oikealta puolelta 27-27-28-29-31-31 s hupun oikeasta reunasta, 1517-17-19-19-21 s keskeltä ja 27-27-28-29-31-31 s vasemmasta reunasta =69-71-73-77-81-83 s. Neulo 5 krs
joustinneuletta, päätä s:t joustinneuletta neuloen.
Viimeistely
Kiinnitä hihat ja ompele sivu- ja hihasaumat. Ompele huppu etupääntielle etureunuksen puoliväliin asti. Ompele
napit. Levitä neule tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

KAULUKSELLINEN NEULETAKKI
Takakappale
Neulo kuten hupullisen neuletakin takakappale, mutta päätä lopuksi loput 11-13-15-15-17-17 s.
Vasen ja oikea etukappale, hihat, oikea ja vasen etureunus
Neulo hupullisen neuletakin ohjeen mukaan.
Kaulus
Ompele olkasaumat. Aloita oikean etureunuksen puolivälistä ja poimi ohuemmille puikoille oikein neuloen työn
oikealta puolelta 8-9-10-11-12-12 s oikean etupääntien reunasta, 15-17-19-19-21-21 s takapääntien reunasta ja 8--10-11-12-12 s vasemman etupääntien reunasta vasemman etureunuksen puoliväliin asti =31-35-39-41-45-45 s.
Neulo nurjalta 2-4-1-4-6-6 n, tee lisäys (=neulo seuraava s etu- ja takareunastaan nurin), *2-2-3-2-2-2 n, tee lisäys*,
toista *-* yht. 9-9-9-11-11-11 kertaa, 1-3-1-3-5-5 n =41-45-49-53-57-57 s. Neulo joustinneuletta 8-8-9-9-10-10 cm,
aloita 1 n, 1 o. Päätä s:t joustinneuletta työn oikealta puolelta neuloen.
Viimeistely
Kiinnitä hihat ja ompele sivu- ja hihasaumat. Ompele napit. Levitä neule tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja
anna kuivua.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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