teetee Cacao & Salla

Tuotekoodi: CAC179M

Talvipipo
Malli: CAC179 Tekstiiliteollisuus Oy/ Emma Karvonen
Koko: naiselle, helposti muunneltavissa eri kokoihin
Langanmenekki koko settiin (huivi, pipo, säärystimet ja lapaset):
teetee Cacao Pinkki (6273) 200 g (100 g /500 m, 89 % alpakka, 11 %
polyamidi ).
teetee Salla pinkki (12) 300 g, luonnonvalkoinen (1) 200 g (50 g / 100 m, 80
% villa 20 % polyamidi)
Puikot: Pyöröpuikko tai sukkapuikot 6 mm ja 4 mm
Mallineuleet: Joustinneule : 2 o 2 n. Ainaoikein-neule tasona: neulo kaikki
silmukat oikein oikealla ja nurjalla puolella. Sileä neule pyöröneuleena:
neulo kaikki silmukat oikein
Tiheys: Pipo: 15 s = 10 cm ainaoikeaa neuletta Cacao&Salla yhdistelmällä, 19 s = 10 cm sileää neuletta Sallalla
Ohjeessa käytetyt lyhenteet: 2 o yht = neulo 2 s oikein yhteen

Pipo aloitetaan poikittain Cacao + Salla -yhdistelmällä neulotusta ainaoikein -reunuksesta, jonka aloitus- ja
lopetuspäät ommellaan yhteen. Muu pipo neulotaan yksin Sallalla, silmukat poimitaan renkaaksi ommellun kaitaleen
reunasta ja suoran osuuden jälkeen kavennetaan kohti päälakea.
Tee näin: Luo 6 mm puikoille yhdessä Cacao&Salla -yhdstelmällä 25 s. Neulo 106 kerrosta ainaoikeaa tai kunnes
kappale ylettää hieman venyttäen pääsi ympäri.
Päättele kaikki silmukat kerralla. Katkaise langat, mutta jätä Salla sen verran pitkäksi, että saat sillä ommeltua
neulotun kappaleen renkaaksi. Ompele aloitusreuna ja päättelyreuna yhteen mahdollisimman litteillä pistoilla.
Ota työhön 4 mm puikot ja poimi kontrastivärisellä Sallalla kaitaleen toisesta reunasta yhteensä 80 s (poimi 3 s
jokaista neljää kaitaleen kerrosta kohti). Neulo suljettuna neuleena sileää neuletta 50 kerrosta.
Aloita sitten päälakikavennukset. Mikäli neuloit aloituskaitaleesta ohjetta pidemmän ja poimit enemmän silmukoita
sen reunasta, kavenna ennen päälakikavennuksia silmukkamäärä 80 silmukkaan.
Päälakikavennukset:
1. krs: * 6 o, 2 o yht * Toista * - * kerros loppuun = 70 s
2. krs: * 5 o, 2 o yht * Toista * - * kerros loppuun = 60 s
3. krs: * 4 o, 2 o yht * Toista * - * kerros loppuun = 50 s
Jatka kuten edellä kunnes työssä on jäljellä 10 s.
Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi kahdesti, kiristä ja päättele hyvin nurjalle puolelle. Päättele
myös muut langanpäät nurjalle.
Viimeistely:
Höyrytä valmis pipo neulepinnan tasoittamiseksi. Valmista Sallasta suuri tupsu ja kiinnitä se päälaelle.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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