teetee Saga

Tuotekoodi: SAG118

Palmikkoponcho
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Kati Ekko
Koko: S-M-L-XL, ympärys mitattuna käsivarsien kohdalta 110-120-130-140 cm,
pituus kauluksen reunasta helmaan 48-50-52-54 cm, kauluksen korkeus n. 40 cm.
Langanmenekki: teetee Saga, vaalea vanha roosa (3004), 500-550-550-600 g.
(100 g / 140m, 100% villa),
Puikot: pyöröpuikot nro 8 ja 9 tai käsialan mukaan, apupuikko palmikon kääntöjä
varten
Mallineuleet: palmikko neuletta ruutupiirroksen mukaan, kaulus/huppu vuorotellen
4 krs oikeaa ja 4 krs nurjaa
Tiheys: Mallineule ruutupiirroksen mukaan (52 s), leveys 35 cm
Ponchon neulominen aloitetaan kauluksen yläreunasta. Ohjeen mukaan
kauluksesta tulee korkea kaulus, jonka saa vedettyä pään yli hupuksi. Jos haluat
matalamman kauluksen, toista oikeita ja nurjia raitoja haluttu määrä.
Tee näin
Luo nro 8 puikoille 82-82-84-84 s ja neulo pyörönä *4 krs oikeaa, 4 krs nurjaa*,
toista *-* vielä 8 x. Kavenna seuraavan oikean raidan 2.kerroksella 14 s seuraavasti:
Koot S ja M,* neulo 4 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 11 x, neulo *3 o, neulo 2 o yhteen*, toista vielä 1 x. =68 s
Koot L ja XL, * neulo 4 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 13 x = 70 s
Neulo oikea raita loppuun ja neulo vielä 4 krs nurjaa., lisää seuraavalla kerroksella tasaisesti 48-48-50-50 s
seuraavasti:
*Neulo 1 o, tee lisäys* (tee langankierto kiertäen puikolle), toista *-* vielä 13-13-14-14 x. *Neulo 2 o, tee lisäys*,
toista *-* vielä 9-9-9-9 x. *Neulo 1 o, tee lisäys* toista *-* vielä 13-13-14-14 x. *Neulo 2 o, tee lisäys*, toista *-* vielä
9-9-9-9 x. =116-116-120-120 s
Vaihda työhön nro 9 puikot.
Neulo 1 krs oikeaa. Laita merkkilanka puikkojen väliin (olka) ja toinen merkkilanka 58-58-60-60 s:n päähän (toinen
olka).
1. krs Neulo 2 o, lisää 1 s (tee langankierto kiertäen puikolle), neulo 1-1-2-2 o, aloita mallineule ruutupiirroksen
mukaan (52 s), neulo 1-1-2-2 o, tee lisäys, neulo 4 o, tee lisäys, neulo 1-1-2-2 o, neulo mallineuletta ruutupiirroksen
mukaan, neulo 1-1-2-2 o, tee lisäys, neulo 2 o.
2. krs Neulo s:t niin kuin ne ovat, neulo lisäykset o.
3. krs Neulo 2 o, tee lisäys, neulo 2-2-3-3 o, neulo mallineuletta ruutupiirroksen mukaan, neulo 2-2-3-3 o, tee lisäys,
neulo 4 o, tee lisäys, neulo 2-2-3-3 o, neulo mallineuletta ruutupiirroksen mukaan, neulo 2-2-3-3 o, tee lisäys, neulo
2 o.
4. krs Neulo s:t niin kuin ne ovat, neulo lisäykset o.
Silmukoiden lisäyskohta on olan merkkilankojen molemmin puolin 2 s:n päässä merkkilangasta
Toista lisäyksiä edellisen tapaan vielä 2-4-6-8 x 1 s joka 2. krs, 3-4-5-6 x 1 s joka 4.krs ja 5-6-7-8 x 1 s joka 6.krs.
=164-180-200-216 s.
Kun kappaleen korkeus on pääntien reunasta 47-49-51-53 cm, neulo 1krs nurjaa kaikilla s:lla. Päätä s:t neuloen ne
nurin.
Päättele langat. Aseta neule tasolle muotoonsa, kostuta ja anna kuivua.

oikea s
nurja s
ota 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 o, neulo apupuikon s:t o
ota 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o, neulo apupuikon s:t o, ota 2 s apupuikolle
työn eteen, neulo 2 o, neulo apupuikon s:t o
ota 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o, neulo apupuikon s:t o

ota 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o, neulo apupuikon s:t o, ota 2 s apupuikolle
työn taakse, neulo 2 o, neulo apupuikon s:t o

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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