teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC113

Teinineule
Malli: Sirpa Stark
Koko: XS-S-M-L-XL
Neuleen mitat: Vartalon ympärys lantiolla ja vyötäröllä 88-96-104-112-120,
ympärys kainalon alla 104-112-120-128-136cm koko pituus 76-78-80-82-84,
hihan sisäpituus 48-49-50-50-50 cm
Langanmenekki: teetee Cacao, punainen(2055), 200-200-200-200-200g,
(100g/500m, 89% alpakka 11% polyamidi), teetee Alpakka, punainen(2055)
150-150-150-150-150g. (50g/166m, 100% alpakka)
Puikot: 5 ja 3 tai käsialan mukaan
Mallineuleet: 2o,2n joustin Alpakalla, sileä oikea Cacaolla
Tiheys: 15 s = 10cm, sileää oikeaa
Takakappale
Luo alpakalla nro 3 puikoille 134-146-154-170-182s. Neulo 1 saumanvara s
o, *2o, 2n*,toista *-* viimeinen saumanvara s o. Kun joustimen korkeus on
16cm, vaihda työhön puikot nro 5 ja aloita sileä oikea neulos. Kavenna
ensimmäisellä kerroksella nurjat silmukat viereisten oikeiden silmukoiden
kanssa yhteen. =68-74-78-86-92 s.
Lisää 2.kerroksella 0-0-2-0-0s. =68-74-80-86-92s
Kun kappaleen korkeus on 22-23-24-25-26cm lisää kappaleen molemmin
puolin 2s sisäpuolella 5x1s joka 3.krs. =78-84-90-96-102s
Aloita kädentien kavennukset. Kavenna kappaleen molemmin puolin, aina puikon alussa
koko XS 1x3,2x2, 1x1 joka 2.krs, 2x1 joka 4.krs =58s
koko S 1x3,2x2, 2x1 joka 2.krs, 2x1 joka 4.krs =62s
koko M 1x4,2x2, 2x1 joka 2.krs, 2x1 joka 4.krs =66s
koko L 1x4,2x2, 3x1 joka 2.krs, 2x1 joka 4.krs =70s
koko XL 1x4,2x2, 3x1 joka 2.krs, 3x1 joka 4.krs =74s
Kun kädentien korkeus on 25-26-27-28-29cm, ota keskimmäiset 18-18-20-24-24s apulangalle, neulo kumpikin puoli
erikseen. Päättele vielä pääntien reunassa 1x3, 1x2s joka toinen krs.
Päättele samanaikaisesti olalla 3x5s - 1x6,2x5s - 3x6s – 3x6 - 1x6,2x7s joka 2.krs.
Neulo toinen puoli peilikuvana.
Etukappale
Neulo kuten takakappale kädentien kavennuksiin asti. Kun kädentien korkeus on 19-20-21-21-22cm ota
keskimmäiset 10–10-12-14-14s apulangalle, neulo kumpikin puoli erikseen.
Päättele vielä pääntien reunassa 1x4,1x2,3x1s - 1x4,1x2,3x1s - 1x4,1x2,3x1s - 1x4,1x3,3x1s -1x4,1x3,3x1s joka
toinen krs. Kun kappaleen korkeus on25-26-27-28-29cm, tee olanpäättelyt kuten takakappaleella. Neulo toinen
puoli peilikuvana.
Hiha
Luo alpakalla nro 3 puikolle 58-58-62-62-66s. Neulo 1 saumanvara s o, *2o, 2n*,toista *-* viimeinen saumanvara s
o. Kun joustimen korkeus on 16cm, vaihda työhön puikot nro 5 ja aloita sileä oikea neulos. Kavenna ensimmäisellä
kerroksella nurjat silmukat yhteen. =44-44-47-47-50s.
Lisää 2.kerroksella 2-2-1-1-0s. =46-46-48-48-50s
Kun kappaleen korkeus on resorin jälkeen 8cm, aloita hihan lisäykset:
Lisää kappaleen molemmin puolin, 1s lisäykset aina puikon alussa 2s sisäpuolella ja 2s lisäykset puikon lopussa:
Koko XS 14x1s joka 2.krs, 2x2s joka 2.krs. = 82s
Koko S 14x1s joka 2.krs, 3x2s joka 2.krs.=86s
Koko M 15x1s joka 2.krs, 3x2s joka 2.krs. =90s
Koko L 13x1s joka 2.krs, 5x2s joka 2.krs. =94s
Koko XL 12x1s joka 2.krs, 6x2s joka 2.krs. =98s
Kun hihan pituus on 48-49-50-50-50cm, aloita pyöriön kavennukset. Päättele kappaleen molemmin puolin, aina
puikon alussa 12x3s – 4x4,8x3s - 4x4, 8x3s – 6x4,6x3s – 8x4,4x3s joka 2.krs. Päättele loput 10s kerralla.
Tasku
Luo alpakalla nro 3 puikolle 48s. Neulo 1 saumanvara s o, *2o, 2n*,toista *-* kunnes jäljellä on 3s, neulo ne oikein.
Neulo resoria 3cm. Vaihda työhön puikot nro5 ja kavenna ensimmäisellä kerroksella nurjat silmukat viereisten
oikeiden silmukoiden kanssa yhteen. =26 s.
Neulo sileää oikeaa 13cm. Päättele silmukat.
Pääntien reunus
Ompele olat. Poimi puikoilla nro5 pääntieltä apulangalla olevat silmukat sekä niiden välistä Cacaolla yhteensä 6668-68-70-70s. Vaihda puikot nro 3 ja Alpakkalanka. Neulo jokainen s oikein ja nurin. =132-136-136-140-140s.
Neulo 2o,2n joustinta 3cm. Päättele silmukat löyhästi neulomalla oikeat s oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely
Ompele taskut etukappaleelle Cacaon 1.kerrokselle resorin jälkeen, n.3-5cm (koosta riipuen) sivusaumasta.
Ompele hihat kiinni miehustaan Ompele siusaumat ja hihan alasaumat.
Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
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