teetee Big Wool

Tuotekoodi: BIG001

Muhkea pikkupeitto
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy
Koko: 70 x 100 cm
Langanmenekki: teetee Big Wool (500g n. 20m, 100% villa) luonnonvalkoista 2 kg
Tiheys: 1,6 s/ 10 cm
Lanka on kierteetön villakuiduista valmistettu topsi. Mitä tiheämpää neuloksesi on,
sitä kestävämpi peitosta tulee. Jos neulot löysemmin, saat isomman ja
pehmeämmän peiton mutta neulepinnan hankauksen kesto heikkenee.
Peitto neulotaan käsivarsilla, et tarvitse puikkoja. Työtä ei käännetä vaan peitto
neulotaan käsivarsilla edestakaisin, vuoroin oikealta vasemmalle ja vasemmalta
oikealle.

Tee näin
Tee aloitussilmukka ja luo vielä 10 silmukkaa kiertämällä silmukat suoraan kerältä tulevalla langalla oikealle
käsivarrelle =11s. Neulo helmineuletta:
1. krs oikealta vasemmalle: Ota oikeaan käteen kerältä tuleva lanka ja nosta ensimmäinen silmukka sen yli, siirrä
uusi silmukka vasempaan käteen. Nosta kerätä tuleva lanka oikean ranteen yli, työnnä vasen käsi silmukasta läpi
nurjalta oikealle, vedä kerätä tuleva lanka silmukan läpi. Neulo näin loput silmukat 1o, 1 n, neulo viimeinen silmukka
o.
2. krs vasemmalta oikealle: Nosta kerätä tuleva lanka vasemman ranteen yli, työnnä oikea käsi silmukasta läpi
nurjalta oikealle, vedä kerätä tuleva lanka silmukan läpi. Ota vasempaan käteen kerältä tuleva lanka ja nosta
ensimmäinen silmukka sen yli, siirrä uusi silmukka oikeaan käteen Neulo näin loput silmukat 1n, 1 o, neulo viimeinen
silmukka n.
Vinkki; Jotta silmukoista ei tule kierteisiä, tarkista että työnnät kaden uuden silmukan läpi oikealta puolelta nurjalle,
jotta silmukoista ei tule neulottaessa kierteisiä.
Toista 1.-2. kerroksia n. 90 cm tai haluttuun pituuteen, jätä n. kolme kertaa peiton leveyden verran lankaa
päättelyyn. Päätä silmukat löyhästi oikein ja nurin neuloen: neulo 2 s, vedä 1. silmukka 2. yli. Neulo 1 s, nosta
edellinen silmukka neulotun yli. Jatka näin kunnes kaikki silmukat on päätelty, vedä lanka viimeisen silmukan läpi ja
päätä hyvin.
Vinkki
Langan jatkaminen: ohenna jatkettavien lankojen päitä n. 50 cm:n matkalta ja aseta päät päällekkäin jotta
jatkokohdasta tulee mahdollisimman huomaamaton.
Hoito-ohje
Paksu villainen peitto raikastuu ja puhdistuu ulkona raikkaassa ulkoilmassa. Voit puhdistaa peiton talvella myös
kuivassa pakkaslumessa.
Käsivarsineulonta video: https://www.youtube.com/channel/UCQUK1mNRztS6W8q_05BIvbQ
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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