teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC132

Ruskapusero
Malli: Marita Metsäkylä
Koko: S-M-L-XL
Neuleen mitat: Vartalon ympärys 92–100-108-116cm, pituus 65 - 67 – 69 – 71,
hihan sisäpituus 45–46-47-47
Langanmenekki: teetee Cacao, konjakki(3729), 300–300-400-400, keltainen(1995)
100–100-100-100g, (89 % alpakka, 11% polyamidi, 100 g / 500 m)
Puikot: nro 6 ja 8, kaulusta varten 60cm pyöröpuikot nro 3,5 ja 4
Tiheys: 12s x 16krs = 10 x 10cm sileää oikeaa 2-kertaisella langalla
Mallineule: sileää oikeaa 2-kertaisella langalla, reunukset 3o,2n -joustinta

Takakappale
Luo puikoille nro6 2-kertaisella konjakinvärisellä langalla 57–62-67-72s. Neulo 1o, *3o,2n*, toista *-*, neulo
viimeinen s oikein (reunimmaiset s:t ovat saumanvaras:t). Neulo joustinta 5cm. Vaihda työhön puikot nro 8.
Jatka sileää oikeaa.
Raidoitus: Kun kappaleen korkeus on 20–21-22-23cm, vaihda toinen konjakin värinen lanka keltaiseen ja neulo 8cm.
Vaihda konjakin värinen lanka keltaiseen ja neulo 6cm. Vaihda toinen keltainen lanka konjakin väriseen ja neulo
8cm. Neulo loput kappaleesta 2-kertaisella konjakin värisellä langalla.
Huom! Kun kappaleen korkeus on 42–43-44-45cm, aloita kädentien kavennukset.
Päättele aina puikon alussa kappaleen molemmin puolin joka 2.krs 3x2s - 1x3,2x2s -1x3,2x2s - 2x3,1x2s. = 45–4853-56s
Kun kädentien korkeus on 17–18-19-20cm neulo puikon alusta 13–14-16-17s, käänny.
Ota 1s neulomatta puikolle(puikolla s+langankerto). Neulo krs loppuun. Käänny,
Neulo 10-11-13-14s, käänny, ota 1s neulomatta, neulo krs loppuun. Käänny.
Päättele 9-10-12-13s (olan s:t).
Neulo toinen puoli peilikuvana aloittaen nurjalta neuloen 13–14-16-17s jne.
Jätä pääntien 27–28-29-30s odottamaan.
Etukappale
Neulo kuten takakappale kädentielle asti. Kun kädentien korkeus on 14–15-16-17cm, neulo puikon alusta 19–20-2-23s, käänny.
Ota 1s neulomatta puikolle. Neulo krs loppuun. Käänny.
Neulo 16–17-19-20, käänny, ota 1s neulomatta, neulo krs loppuun. Käänny.
Neulo 13-14-16-17, käänny, ota 1s neulomatta, neulo krs loppuun. Käänny.
Neulo 11-12-14-15, käänny, ota 1s neulomatta, neulo krs loppuun. Käänny.
Päättele 9-10-12-13s (olan s:t).
Neulo toinen puoli peilikuvana aloittaen nurjalta neuloen 13–14-16-17s jne.
Jätä pääntien 27-28-29-30s odottamaan.
Hiha
Luo puikoille nro6 2-kertaisella konjakinvärisellä langalla 32s. Neulo 1o, *3o, 2n*, toista *-*, neulo viimeinen s oikein
(reunimmaiset s:t ovat saumanvaras:t). Neulo joustinta 5cm. Vaihda työhön puikot nro 8. Jatka sileää oikeaa.
Lisää 1.krs:lla tasaisesti 0-2-4-4s. =32-34-36-36s
Raidoitus: Kun kappaleen korkeus on 13–14-15-15cm, vaihda toinen konjakin värinen lanka keltaiseen ja neulo 8cm.
Vaihda konjakin värinen lanka keltaiseen ja neulo 6cm. Vaihda toinen keltainen lanka konjakin väriseen ja neulo
8cm. Neulo loput kappaleesta 2-kertaisella konjakin värisellä langalla.
Hihan lisäykset: Kun kappaleen korkeus on 10-11-12-8cm, lisää 1s kappaleen molemmin puolin. Toista lisäykset
vielä 6x1s - 6x1s- 6x1s-7x1s aina 5cm välein. =46–48–50-52s
Kun kappaleen korkeus on 45–46-47-47cm, aloita pyöriö.
Kavenna aina puikon alussa kappaleen molemmin puolin 2x3,2x2,4x1,2x2s-2x3,3x2,3x1,2x2-1x4,1x3,2x2,5x1,2x2s-1x4,1x3,3x2,4x1,2x2s joka 2.krs.
Päättele loput 10s.

Kaulus
Ompele olat. Ota puikolle nro 3,5 päänteiden 54–56-58-60s. Neulo 2o, 2n joustinta. Lisää 1.krs:lla 26–28-26-28s.
Koko S Neulo keskellä niskaa 2s ilman lisäystä, muilla s:lla tee lisäys joka 2. s:aan. =80s
Koko M Tee lisäys joka toiseen s:aan. =84s
Koko L Neulo keskellä niskaa 6s ilman lisäystä, muilla s:lla tee lisäys joka 2. s:aan. =84s
Koko XL Neulo keskellä niskaa 6s ilman lisäystä, muilla s:lla tee lisäys joka 2. s:aan. =88s
Neulo 2o, 2n joustinta 12cm. Lisää jokaiseen nurjaan raitaan 1s neulomalla nurjien silmukoiden välinen lanka
kiertäen nurin. =100–105–105-110s
Neulo 3n, 2o-joustinta 3cm puikoilla 3,5. Vaihda työhön puikot nro 4 ja neulo 3cm.
Tee lisäys nurjaan raitaan edellisen tapaan. 120–126-126-132s.
Neulo 4n, 2o joustinta 3cm. Tee lisäys edellisen tapaan. Neulo 5n,2o joustinta 3cm. Päättele s:t löyhästi.
Ompele sivusaumat ja hihan sisäsumat. Kiinnitä hihat miehustaan. Päättele langat.
Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
Virkattu kukka
Virkkaa konjakin värisellä langalla 5kjs. Kiinnitä ympyräksi ps:lla.
1.krs 10ks ympyrään.
2.krs Virkkaa 2ks jokaiseen s:aan. =20ks
3.krs Virkkaa keltaisella langalla 1p jokaiseen s:aan.
4.krs Virkkaa konjakin värisellä. Ota kynä ja virkkaa krs kiinteitä silmikoita jokaisen pylvään päälle ja pylvään väliin
kiepauttamalla lanka kynän ympäri jokaisen s:n välissä (muodostuu lenkkihapsu) =40s
5.krs Virkkaa keltaisella ks jokaiseen lenkkihapsuun.
6.krs Virkkaa lenkkihapsu jokaiseen ks:aan.
Katkaise lanka, vedä s:n läpi ja päättele langat.
Kiinnitä kukka pienellä hakaneulalla kauluksen edustaan.
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