teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC151

Lily jättiponcho
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara
Koko: S/M – L/XL, kappaleen leveys 90-96 cm, pituus 95-100 cm, pääntien syvyys
edessä ja takana 3 cm, kirjoneulekaitaleen leveys etukappaleella 18 cm
Langanmenekki: teetee Cacao musta (500), 400-500 g, valkoinen (1) 100-100g g
(100 g / 500 m, 89 % alpakka, 11% polyamidi)
Puikot: puikot nro 4,5 ja 5,5 tai käsialan mukaan
Mallineuleet: 2o, 2 n – joustin, sileää oikeaa, kirjoneuletta ruutupiirroksen mukaan
Tiheys: 17 s= 10cm sileää oikeaa

Takakappale
Luo 2-kertaisella mustalla144-156 s puikoille nro 4,5 ja neulo 2o, 2 n – joustinta, reunimmaiset s:t ovat
saumanvarasilmukat, neulo ne oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Kun olet neulonut 3 cm joustinta, vaihda työhön puikot nro 5,5 ja jatka sileää oikeaa 1-kertaisella mustalla.
Kun kappaleen korkeus on 45-50 cm (halkion korkeus), lisää kappaleen molemmin puolin puikon lopussa 5 s. =154166 s
Kun olet neulonut lisäyksistä 27-25 cm (sivusauman osuus), kavenna kappaleen molemmin puolin 5 s (kädenteitä
varten). =144-156 s
Kun kädentien korkeus on 19-21 cm, päättele keskimmäiset 20-30 s ja neulo kumpikin puoli erikseen. Kavenna vielä
pääntien kulmassa 1 x 6 s, 3 x 1 s joka 2.krs. Kun kädentien korkeus on 23-25 cm, päättele olan 53-54 s. Neulo
toinen puoli samoin.
Etukappale
Tee aloitus kuten takakappaleella. Kun olet neulonut 3 cm joustimen jaa kappale 3 osaan ja neulo keski- ja
sivukappaleet erikseen.
Vasen sivukappale
Neulo 1-kertaisella mustalla puikon alusta 56-62 s ja luo puikon loppuun 1 saumanvarasilmukka ompelua varten. =
57-63 s
Kun kappaleen korkeus on 45-50 cm (halkion korkeus), lisää nurjalta neulottaessa puikon lopussa 5 s. =62-68 s
Kun olet neulonut lisäyksestä 27-25 cm, kavenna puikon alussa 5 s (kädenteitä varten). =57-63 s
Kun kädentien korkeus on 19-21 cm, päättele nurjalta puikon alussa:
Koko S/M 1 x 2 s, 2 x 1 s joka 2.krs. Päättele olan 53 s.
Koko L/XL 1 x 6 s, 3 x 1 s joka 2. krs. Päättele olan 54 s.
Neulo oikea sivukappale peilikuvana.
Keskikappale
Ota keskimmäiset 32 s työhön ja lisää kappaleen molemmin puolin saumanvarasilmukat. = 34 s
Neulo 2 krs 1-kertaisella mustalla ja aloita kirjoneule ruutupiirroksen mukaan. Huom! kirjoneulekuvio alkaa
saumanvaras:n jälkeen. Kun keskikappaleen korkeus on 91-96 cm, neulo 2 krs mustalla ja päättele s:t. Ompele
keskikappale sivukappaleisiin.
Halkion reunukset
Poimi halkion reunasta nro 4,5 puikoille 2-kertaisella mustalla langalla 66-74 s + 1 sv-silmukka reunuksen yläreunan
ompelua varten. Neulo 2 o, 2 n – joustinta 3 cm. Päättele s:t neuloen o s:t oikein ja n s:t nurin. Neulo kaikki halkion
reunat samoin.
Kädentien reunukset
Ompele olat. Poimi kädentieltä nro 4,5 puikoille 2-kertaisella mustalla langalla 70-78s + 2 sv-silmukkaa. Neulo 2 o, 2
n – joustinta 3 cm. Päättele s:t neuloen o s:t oikein ja n s:t nurin. Neulo toinen kädentien reunus samoin.
Kaulus
Poimi nro 4,5 puikoille 2-kertaisella mustalla langalla 92-108 s ja neulo 2 o, 2 n – joustinta suljettuna neuleena. Kun

kauluksen korkeus on 6 cm, jatka neulomista puikoilla nro 5,5. Kun kauluksen korkeus on 12 cm jatka neulomista
puikoilla nro 6. Kun kauluksen korkeus on 24 cm, päättele s:t neuloen o s:t oikein ja n s:t nurin.
Viimeistely
Ompele sivusaumat. Päättele langat. Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

valkoinen
musta

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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