teetee Cacao & Salla

Tuotekoodi: CAC179S

Talvi säärystimet
Malli: CAC179 Tekstiiliteollisuus Oy/ Emma Karvonen
Koko: setti naiselle, helposti muunneltavissa eri kokoihin
Langanmenekki koko settiin (pipo, huivi, lapaset ja säärystimet):
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 3,5 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: 13 s = 10 cm ainaoikeaa neuletta Cacao+Salla -yhdistelmällä
Ohjeessa käytetyt lyhenteet:
2 o yht = neulo 2 s oikein yhteen, 2 n yht = neulo 2 s nurin yhteen,
Säärystimet aloitetaan neulomalla Cacao&Salla -yhdistelmällä leveä
kappale poikittain ainaoikein -neuleena. Kappale ommellaan putkeksi, ja
putken yläreunasta poimitaan silmukat pelkällä Sallalla neulottua resoria
varten.
Tee näin Luo 6 mm puikoille Cacao&Salla -yhdistelmällä 35 s. Neulo 66 kerrosta ainaoikeaa tai kunnes kappale
ylettää venyttämättä pohkeesi ympäri.
Päättele kaikki silmukat kerralla. Katkaise langat, mutta jätä Salla sen verran pitkäksi, että saat sen avulla ommeltua
neulotun kappaleen renkaaksi. Ompele aloitusreuna ja päättelyreuna yhteen mahdollisimman litteillä pistoilla.
Ota työhön 3,5 mm puikot ja kontrastivärinen Salla. Poimi putkilon suulta 66 s (poimi aina 1 s jokaisen ainaoikeinneuleen muodostaman harjanteen kohdalta).
Neulo 1 krs oikein ja kavenna sen aikana tasaisesti 6 s. Työssä on nyt 60 s. Mikäli poimimasi silmukkamäärä
poikkesi ohjeesta, varmista että se on jaollinen neljällä ennen joustinneuleen aloittamista.
Neulo 3 krs joustinneuletta.
Neulo sitten reikäkerros nyöriä varten: * 2 o, lk, 2 n yht * Toista * - * kerros loppuun.
Neulo joustinneuletta vielä 12 kerrosta.
Päättele kaikki silmukat edelleen joustinta neuloen.
Viimeistely:
Päättele langanpäät nurjalle puolelle. Höyrytä valmiit säärystimet neulepinnan tasoittamiseksi.
Kierrä nyörit nelinkertaisesta Sallasta ja pujottele reikäkerroksen läpi. Voit myös käyttää valmiita nyörejä, ja lisätä
nyörien päihin pienet tupsut.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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