teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC135

Jakku
Suunnittelija Päivi Kovanen
Koko XS-S-M-L-XL
Lanka teetee Cacao -lanka (89 alpakka, 11 polyamidi, 100 g = 500 m, 14 s ja
20 krs = 10 cm, puikot nro 6), teetee Helmi -lanka (100 merinovilla, 50 g = 200
m, 28 s ja 38 krs = 10 cm, puikot nro 2,5-3), Sublime Lustrous Extrafine
Merino dk -lanka (67 merinovilla, 33 nailon, 25 g = 95 m, 22 s ja 32 krs = 10
cm, puikot nro 4)
Pyöröpuikot 80 cm pitkät nro 3 ja 6 tai käsialan mukaan
Muut tarvikkeet 5 aitohelminappia halkaisija n. 1,2 cm
Mallineuleet
Joustinneule: *neulo työn oikealla puolella 1 o takareunasta kiertäen, 2 n*,
toista *-*. Neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat s:t takareunasta nurin
kiertäen.
Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein
Tiheys 36 s ja 40 krs joustinneuletta Helmi -langalla ohuemmilla puikoilla = 10
cm sekä 14 s ja 20 krs sileää neuletta Cacao -langalla paksummilla puikoilla =
10 cm
Koko XS S M L XL
Valmiin neuleen mitat
vartalonympärys 88 96 104 114 122 cm
kokopituus 68 69 71 72 74 cm
hihan sisäpituus 45 46 46 47 47 cm
Langan menekki
teetee Cacao -lankaa
keltaista (1995) 200 200 300 300 300 g
teetee Helmi -lankaa
vaaleaa beigeä (901) 100 100 100 100 100 g
Sublime Lustrous Extrafine Merino dk –lankaa
metallinhohto kupari (292) 25 25 25 25 25 g
Takakappale
Luo Helmi -langalla ohuemmille puikoille 125-137-149-161-173 s ja aloita joustinneule nurjan puolen krs:lla 2 o, *1 n,
2 o*, toista *-*. Kun jousteen korkeus on 5 cm, neulo viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla koko ajan 2 s yhteen siten,
että työhön jää 63-69-75-81-87 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita Cacao -langalla sileä neule. Kun
kappaleen korkeus on 54-54-55-55-56 cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten 1x2 s ja aloita sitten
raglankavennukset. Eli kavenna molemmissa reunoissa ensin joka krs 6-8-10-12-14x1 s ja sitten joka 2. krs 5x1 s.
Kun raglan korkeus on 9-10-11-12-13 cm, päätä loput 37-39-41-43-45 s kerralla.
Etukappaleet
Luo Helmi -langalla ohuemmille puikoille 62-68-74-80-86 s ja aloita joustinneule kuten takana. Kun jousteen korkeus
on 5 cm, aloita sileä neule samalla langalla. Kun olet neulonut sileää 21-21-22-22-23 cm, neulo viimeisellä eli nurjan
puolen krs:lla koko ajan 2 s yhteen siten, että työhön jää 30-33-36-39-42 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja
aloita Cacao -langalla sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 43-43-44-44-45 cm, aloita pääntien viistotus eli
kavenna etureunassa 1 s joka 4. krs 9-9-9-10-10 kertaa. HUOM: kun kappaleen korkeus on 54-54-55-55-56 cm,
päätä sivussa kädentietä varten 1x2 s ja tee sitten samassa reunassa raglankavennukset kuten takana. Kun raglan
korkeus on 9-10-11-12-13 cm, päätä loput 8-9-10-10-11 s kerralla. Neulo toinen etukappale peilikuvaksi.

Taskut
Poimi toisen etukappaleen helman joustinneuleen yläreunasta neuleen oikealta puolelta paksummille puikoille
Cacao -langalla 30-33-36-39-42 s. Neulo näillä s:illa sileää neuletta 19-19-20-20-21 cm. Vaihda työhön ohuemmat
puikot ja neulo työn oikean puolen krs:lla Helmi -langalla oikein, neulo samalla joka kolmas silmukka 2 kertaa (=etuja takareunasta oikein). Neulo näillä 40-44-48-52-56 s ainaoikeaa ensin Helmi -langalla 7 krs ja sitten Sublimen
metallinhohtoisella langalla 4 krs. Päätä s:t Helmi -langalla oikeaa neuloen.
Hihat
Luo Helmi -langalla ohuemmille puikoille 50-53-56-59-62 s ja neulo joustinneuletta 5 cm kuten takana. Neulo
viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla koko ajan 2 s yhteen siten, että työhön jää 26-28-28-30-32 s. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita Cacao -langalla sileä neule. Lisää sileän neuleen aikana hihan molemmissa reunoissa 1
s joka 5.-5.-4,5.-4,5.-4. cm kunnes työssä on 42-44-46-48-52 s. Kun hihan pituus on 45-46-46-47-47 cm, päätä

molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x2-2-2-2-3 s ja aloita raglankavennukset. Eli kavenna molemmissa
reunoissa joka krs 6x1 s ja sitten joka 2. krs 5-6-7-8-9x1 s =16 s. Kun raglan korkeus on 9-10-11-12-13 cm, neulo
ohuemmilla puikoilla ja Helmi -langalla 1 krs työn oikealta puolelta siten, että neulot ensin 1 o, sitten seuraavat 14 s
aina 2 kertaa (=etu- ja takareunastaan oikein) ja neulo 1 o =30 s. Neulo näillä s:illa ainaoikeaa ensin 6-6,5-7,5-7,5-8
cm. Jatka ainaoikeaa lyhennetyin kerroksin eli neulo 1.-2.krs: 25 o, käännä työ, nosta 1 s neulomatta ja neulo
takaisin. 3.-4.krs: neulo 20 o, käännä työ, nosta 1 s neulomatta ja neulo takaisin. Toista tällaisia kerroksia vielä 3
kertaa neuloen aina 5 s vähemmin kuin edellisellä kerralla. Neulo vielä kaikilla s:illa 2 krs ja päätä s:t kerralla. Neulo
toinen hiha muuten samoin, mutta tee lyhennetyt kerrokset toiseen reunaan.
Viimeistely
Harsi taskujen ala- ja päällipuolet pystyreunoistaan yhteen siten, että alapuoli jää sivussa n. 2 cm näkyviin. Ompele
sitten sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä hihat ja ompele hihojen yläreunassa olevat kaitaleet etu- ja takakappaleiden
yläreunaan, kaitaleen pidempi reuna tulee takakappaleen yläreunaan. Aloita keskeltä takaa niskasta ja poimi
Sublimen metallinhohtoisella langalla ohuemmalle pyöröpuikolle takakappaleen pääntien reunasta sekä vasemman
etukappaleen pääntien reunasta ja etureunasta n. 24 s aina 10 cm:n matkalta. Neulo samalla langalla 1 krs nurjalta
oikein ja sitten Helmi -langalla 1 krs oikein. Neulo vielä Helmi -langalla joustinneuletta 9 krs ja päätä s:t. Merkitse
tähän reunukseen 6 napin paikkaa tasavälein siten, että alin tulee 7 s:n päähän helmasta ja ylin tulee pääntien
viistotuksen alareunaan. Neulo sitten toiseen reunaan muuten samanlainen reunus, mutta tee nyt nappien kohdille
joustinneuleen 4. krs:lla napinlävet siten, että päätät aina 2 s ja luot ne seuraavalla krs:lla uudelleen. Kiinnitä lopuksi
napit.
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