teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC128

Liivi virkatulla soljella
Malli: Outi Markkanen
Koko: S-M-L-XL
Neuleen mitat: Vartalon ympärys 92–100-108-116, pituus 65–67-69-71
Langanmenekki: teetee Cacao, keltainen(1995), 100–100-200-200, (89 % alpakka,
11% polyamidi, 100 g / 500 m), hieman väriin sopivaa lankaa etukappaleiden
”solkeen”. Mallineuleessa käytetty teetee Kamenaa, oranssinkeltainen(159)
Puikot: nro 4 ja 5
Tiheys: 16 s ja 24krs = 10 x 10cm sileää oikeaa
Virkkuukoukku: nro 2-2,5 käsialan mukaan
Mallineuleet: sileä oikea, aina oikein neulos,
raidoitus: *11krs sileää oikeaa, 12.krs nurjalta oikeaa*, toista *-*.

Takakappale
Luo 76–82-88-94s puikoille nro 4. Neulo 1.krs nurjalta oikeaa. Neulo vielä 2krs aina oikeaa. Vaihda työhön puikot
nro 5. Aloita raidoitus. Kun kappaleen korkeus on 12cm, kavenna 1s kappaleen molemmin puolin 2s sisäpuolella.
Toista kavennukset vielä 2x aina 5cm välein. = 70–76-82-88s
Kun kappaleen korkeus on 26cm, lisää 1s kappaleen molemmin puolin, 2s sisäpuolella. Toista lisäykset vielä 3x,
aina 5cm välein. =78-84–90-96s
Huom. Kun olet neulonut raidoituksen 8x, jatka sileää oikeaa.
Kun kappaleen korkeus on 42–43-44-45cm, kavenna kappaleen molemmin puolin reunimmaiset silmukat
pois(saumanvarasilmukat) ja aloita kädentiet. Neulo kappaleen molemmin puolin 5 reunimmaisella s:lla aina oikeaa.
Kun kädentien korkeus on 1cm, lisää 1s kappaleen molemmin puolin 5s sisäpuolella. Toista lisäykset vielä 3x aina
5cm välein. = 84–90-96-102s
Kun kädentien korkeus on 20–21-22-23cm, päättele olkaa varten kappaleen molemmin puolin aina puikon alussa
3x7, 1x5s – 2x8,1x7,1x5s – 3x8,1x6s – 2x9,1x8,1x6s joka 2.krs. Neulo 32–34-36-38s 6krs aina oikeaa puikoilla nro
4.
Vasen etukappale
Luo 38–41-44-47s puikoille nro 4. Neulo 1.krs nurjalta oikeaa. Neulo vielä 2krs aina oikeaa. Vaihda työhön puikot
nro 5. Aloita raidoitus. Jatka aina oikeaa 5s puikon lopussa.
Kun kappaleen korkeus on 12cm, kavenna 1s puikon alussa 2s sisäpuolella. Toista kavennukset vielä 2x aina 5cm
välein. = 35–38-41-44s
Kun kappaleen korkeus on 26cm, lisää 1s kappaleen molemmin puolin, 2s sisäpuolella. Toista lisäykset vielä 3x,
aina 5cm välein. =39-42–45-48s
Kun olet neulonut raidoituksen 7x, neulo seuraavan raidoituksen aikana viimeisillä 20s aina oikeaa. Kun olet
neulonut raidoituksen 8x, jatka sileää oikeaa.
Huom: Kun kappaleen korkeus 41cm, aloita pääntien kavennukset: Kavenna 1s puikon lopussa, aina oikein
reunuksen sisäpuolella. Toista kavennukset vielä 4x1s joka 3.krs, 9x1s joka 4.krs - 4x1s joka 3.krs, 10x1s joka 4.krs
- 5x1s joka 3.krs, 11x1s joka 4.krs - 5x1s joka 3.krs, 11x1s joka 4.krs
Kun kappaleen korkeus on 42–43-44-45cm, kavenna puikon alussa reunimmainen s pois(saumanvarasilmukka) ja
aloita kädentie. Neulo puikon alussa 5 reunimmaisella s:lla aina oikeaa.
Kun kädentien korkeus on 1cm, lisää 1s kappaleen molemmin puolin 5s sisäpuolella. Toista lisäykset vielä 3x aina
5cm välein.
Kun kädentien korkeus on 20–21-22-23cm, päättele olkaa varten aina puikon alussa 3x7,1x8s – 2x8,1x7,1x8s –
3x8,1x9s – 2x9,1x8, 1x9s joka 2.krs
Neulo oikea etukappale peilikuvana.
Virkattu ”solki”
Napinläpipuoli
Virkkaa 10kjs, yhdistä ps:lla renkaaksi, 23kjs, 1ps 11.kjs:aan koukusta laskien (10kjs:n rengas), 10kjs, 1ps samaan
edellisen ps:n kanssa, 10kjs, 1ps samaan edellisten ps:n kanssa.
Virkkaa kohti etulenkkiä kjs:ita pitkin: 2ks, 2 puolip, 4p, 2puolip, 2ks.
Virkkaa 20 puolip renkaaseen.
Virkkaa kohti takalenkkejä: 2ks, 2 puolip, 4p, 2puolip, 2ks.
Virkkaa jokaiseen 10kjs-renkaaseen 15puolip.

Virkkaa krs rapuvirkkausta soljen ympäri
Nappipuoli
26kjs, 1ps 11.kjs:aan koukusta laskien (10kjs:n rengas), 10kjs, 1ps samaan edellisen ps:n kanssa, 10kjs, 1ps
samaan edellisten ps:n kanssa.
Virkkaa kohti etuosaa kjs:ita pitkin: 2ks, 2 puolip, 4p, 2puolip, 2ks, 3ps.
Käänny ja virkkaa toiselle puolelle 3ps, 2 puolip, 4p, 2puolip, 2ks.
Virkkaa jokaiseen 10kjs-renkaaseen 15puolip.
Virkkaa krs rapuvirkkausta soljen ympäri
Nappi
Tee aloituslenkki ja virkkaa siihen 6ks.
Virkkaa joka 3. ks:aan 2ks. =9ks
Virkkaa joka 3. ks:aan 2ks. =12ks
Virkkaa 2krs. *Virkkaa 2ks, virkkaa 2 seuraavaa yhteen* Toista *-* vielä 2x. =9ks
Virkkaa 1ks, virkkaa 2 seuraavaa yhteen* Toista *-* vielä 2x. =6ks
Virkkaa 1krs, katkaise lanka, vedä s: läpi. Ota pätkä lankaa ja työnnä se napin sisään. Ompele nappi umpeen ja
kiinnitä se solkeen.
Ompele soljet liivin aina oikein osuuteen etukappaleissa.
Viimeistely
Ompele olka- ja sivusaumat. Päättele langat.
Ompele soljet liivin aina oikein osuuteen etukappaleissa.
Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
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