teetee Gaala

Tuotekoodi: GAA113

Ohdake pusero
Malli: Piia Maria Pekkanen
Koko: S-M-L-XL, vartalonympärys 100-108-116-124 cm, kokopituus 60-6-63,5-67 cm, hihan sisäpituus 43-46,5-50-50 cm
Langanmenekki: teetee Gaala, violetti (7) 900-950-1000-1050 g (50g /155
m , 85% puuvilla 12% polyesteri 3% paljetit).
Puikot: nro 4,5 tai käsialan mukaan, pyöröpuikot nro 4, pituus 60 cm
Mallineuleet: Joustin: 1 o 1 n, ristikkäiset pidennetyt silmukat
ruutupiirroksen mukaan
Tiheys: 22 s = 10 cm sileää oikeaa

Takakappale
Luo 104-112-120-128 s. Neulo 5 cm 1 o 1 n joustinta ja sitten mallineuletta ruutupiirroksen mukaan kunnes
kuviokerta on toistunut 4 kertaa + 0-0-0-8 krs:ta. Päätä kädentietä varten kappaleen molemmin puolin joka 2. krs
2x2 s. =96-104-112-120 s. Jatka mallineuletta vielä kunnes kuviokerta on toistunut 7-7-7-8 kertaa + 0-0-8-0 krs:ta.
Päätä pääntietä varten keskimmäiset 40-40-48-48 s ja neulo ensin toinen olka. Päätä vielä pääntien reunassa joka
2. krs 2x2 s. Päätä loput 24-28-28-32s kerralla. Neulo toinen olka peilikuvaksi.
Etukappale
Neulo kuten takakappale kunnes kuviokerta on toistunut 6-6-7-7 kertaa + 8-8-0-8 krs:ta. Päätä pääntietä varten
keskimmäiset 32-32-40-40 s ja neulo ensin toinen olka. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x4, 2x2 s. Neulo
mallineuletta vielä kunnes etukpl on yhtä korkea kuin takakpl. Päätä loput 24-28-28-32 s kerralla. Neulo toinen olka
peilikuvaksi.
Hiha
Luo 48-52-56-60 s. Neulo 5 cm 1 o 1 n joustinta ja sen jälkeen mallineuletta ruutupiirroksen mukaan. Lisää
kappaleen molemmin puolin 1 s joka 8. krs aina ruutupiirroksen krs:n nro 1 ja 9 kohdalla yht. 11-12-13-13 x. =70-7-82-86 s. Tee lisäys nostamalla edellisen krs:n s uudeksi silmukaksi. (Kun kappaleen reunassa on, lisäysten
johdosta, reunimmaista ristikkoa varten 1 tai 2 ‘ylimääräistä’ silmukkaa, niin lisää nämä s:t viereisen ristikon 4 tai 8
s:n ryppääseen. Silloin reunimmaisessa ristikossa on 5-6 s, tai 9-10 s. Kun reunassa on 3 ‘ylimääräistä’ s, tee
ristikko näillä 3 silmukalla nostamalla 1 s 2 s:n yli.) Neulo vielä kuviokerta krs:n 8 tai 16 loppuun ja aloita pyöriön
kavennukset ruutupiirroksen krs:n nro 1 tai 9 kohdalla. Päätä pyöriötä varten kappaleen molemmin puolin 1x3, 1x2,
14-14-15-15x1, 1x5, 1x3 s. Neulo koossa L-XL viimeiset 2 krs:ta, kuviokerrasta poiketen, oikein. Päätä loput 16-2-26-30 s kerralla.
Viimeistely
Ompele olkasaumat. Poimi pyöröpuikoille päätien joustinta varten 112-112-128-128 s. Neulo 3 cm 1 o 1 n joustinta.
Päätä s joustinta neuloen. Ompele kädentiensaumat, hihasaumat ja sivusaumat.
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