teetee Saga

Tuotekoodi: SAG100

Sydänlapanen
Malli Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara & Rauni Keskiniva
Koko lapsi (aikuinen)
Lanka teetee Saga (100g = n. 140 m, 100% villa) 100 (200) g turkoosia
(9577) sekä 100 g aniliinia (9004) molempiin kokoihin
Puikot sukkapuikot nro 6 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 14 s = 10 cm

Luo turkoosilla löysästi 32 (40) silmukkaa ja jaa s:t neljälle puikolle. Neulo suljettuna neuleena ensimmäinen krs
nurin ja neulo sitten sileää oikeaa neuletta 14 (16) cm. Neulo peukaloa varten erivärisellä langanpätkällä 1. puikon
alusta 5 (6) s. Siirrä neulotut s:t takaisin ensimmäiselle puikolle ja jatka sileää neuletta 6 (8) krs:ta. Aloita sitten kuvio
ruutupiirroksen mukaan: Neulo 1. ja 2. puikon s:lla kirjoneuletta A ja neulo 3. ja 4. puikon s:lla lapasen keskelle
sydänkuvio B. Neulo sydänkuvion molemmin puolin muilla s:lla turkoosilla sileää neuletta. Kierrä sydänkuvion
molemmilla puolilla langat keskenään muutaman kerran, jotta lankajuoksuista ei tule liian pitkiä. Jätä lankajuoksut
nurjalla riittävän löysälle jotta kuvio ei kiristä. Jatka ruutupiirroksen jälkeen turkoosilla langalla sileää neuletta kunnes
kappaleen korkeus peukalon kohdasta mitattuna on 13 (16) cm.
Kärkikavennusket: Jatka sileää neuletta mutta neulo 1. puikon alussa 2 o takakautta yhteen, 2. puikon lopussa 2 o
yhteen, 3. puikon alussa 2 o takakautta yhteen ja 4. puikon lopussa 2 o yhteen. Toista kavennukset joka
kerroksella kunnes työssä on jäljellä 8 silmukkaa. Katkaise lanka, vedä silmukoiden läpi ja päätä hyvin.
Neulo toinen lapanen samoin mutta neulo peukaloa varten silmukat erivärisellä langalla 2. puikon lopussa.
Peukalo: Poista peukalon merkkilanka ja poimi s:t puikolle. Poimi lisäksi 8 (10) s peukalon ympäriltä (= 13 (16) s).
Neulo kolmella puikolla sileää neuletta 14 (17) krs:ta. Tee kärkikavennukset neulomalla joka puikon alussa 2 o

yhteen. Kun puikoilla on jäljellä 8 s katkaise lanka, vedä s:den läpi, kiristä ja päätä hyvin.

Huovutus: Huovuta lapaset pesukoneessa 40 C asteen hienopesuohjelmalla. Laita koneeseen mukaan hieman
muutakin samanväristä pyykkiä, vanhoja farkkuja, pyyhkeitä tms. ja hiukan pesuainetta. Muotoile kädessä
muotoonsa ja nosta kuivumaan. Voit muotoilla lapasia vielä höyrysilitysraudalla villan säädöillä. Jos lapaset jäivät
liian suuriksi, huovuta ne uudestaan lyhyemmällä ohjelmalla/ alhaisemmassa lämpötilassa. Pese lapaset jatkossa
käsin korkeintaan 30 C asteisella vedellä.
Muistathan, että kaikki villalangat eivät sovellu huovutukseen ja eri villalaadut huopuvat eri tavalla. Superwashkäsitelty tai valkaistu villa ei huovu. Lopputulokseen vaikuttaa villan lisäksi käsiala, pesukone, pesuaine, veden
kovuus ja lämpötila. Aloita aina alhaisemmasta lämpötilasta ja hellavaraisesta pesuohjelmasta ja huovuta vaikka
useamman kerran. Jos olet epävarma, neulo ensin koetilkku ja huovuta se pesukoneellasi.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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