teetee Saga

Tuotekoodi: SAG120

Ruusu poncho
Malli: Piia Maria Pekkanen
Koko: S-M-L, helman ympärys 120-126-132 cm, hartioiden ympärys 120-126-132
cm kokopituus 60-64-68 cm
Langanmenekki: teetee Saga, vaaleanpunainen (3004) 200-200-300g,
luonnonvalkoinen (0001) 400-500-500g (100g /140m, 100% villa)
Puikot: nro 6 tai käsialan mukaan. Virkkuukoukku nro 6
Tiheys: 15 s = 10 cm sileää oikeaa
Mallineuleet: sileä oikea suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein,
pintaneule suljettuna neuleena: 1. krs: *3 o, lk, nosta 1. neulottu s kahden
seuraavan s:n ja lk:n yli*, toista krs:n loppuun. 2. krs: Neulo 1 krs oikein. 3. krs:
nosta 1 s neulomatta, (kerroksen alku siirtyy 1 silmukalla) *3 o, lk, nosta 1. neulottu
s, kahden seuraavan s:n ja lk:n yli*, toista *-* krs:n loppuun, neulo viimeinen 3 s:n
nippu krs:n viimeisellä 2 s:lla ja krs:n alun 1 s:lla. 4. krs: neulo 1 krs oikein. Toista
kerroksia 3-4. Kerroksen alku siirtyy näin neulottaessa aina 1 s jokaisen mallikerran
kohdalla.

Tee näin
Luo 180-190-200 s pyöröpuikoille vaaleanpunaisella. Neulo suljettuna neuleena 1 krs o, 1 krs n, 1 krs o, 1 krs n, ja
sitten sileää oikeaa kunnes työn korkeus on 22-24-26 cm. Laske krs:n alusta 90-95-102 s ja merkitse kohta
hakaneulalla. Päätä krs:n alusta 29 s kädentien aukkoa varten. Neulo o ja lisää samalla 1 s joka 5. s neulomalla *5
o, nosta edellisen krs:n s uudeksi silmukaksi*, toista *-* hakaneulamerkkiin saakka. =73-78-84 s. Päätä 29-30-30 s
toista kädentien aukkoa varten, neulo *5 o, nosta edellisen krs:n s uudeksi silmukaksi*, toista *-* krs:n loppuun. =
73-78-84 s. Luo valkoisella 36 s pääteltyjen s:n tilalle. Neulo pintaneuletta ruutupiirroksen mukaan toiseen
kädentien aukkoon saakka, luo 36 s pääteltyjen s:n tilalle, neulo pintaneuletta krs:n loppuun. =216-228-240 s koko
työssä. Jatka nyt pintaneuletta ruutupiirroksen mukaan kunnes kappaleen korkeus on 18-16-14 cm kädentien
aukosta mitattuna. Hartioiden viistotukset: Laske krs:n alusta 108-114-120 s. Merkitse kohta hakaneulalla. Tee
kavennukset oikein neulottavan krs:n aikana. Neulo krs:n alusta kunnes puikolla on 3 s ennen hakaneulamerkkiä,
kavenna 2 o yht, 3 o yht, neulo kunnes puikolla on 3 s ennen krs:n loppua, kavenna 2 o yht, 3 o yht. Jätä seuraavan
krs:n alussa ensimmäinen s nostamatta, jotta mallineule jatkuisi oikein. Jatka mallineuleen neulomista kuten edellä.
(molempien hartioiden kohdalla on nyt yksi 3 s:n nippu kaventunut pois.)Toista samanlaiset kavennukset samoissa
kohdissa, eli aina krs:n keskellä ja krs:n lopussa joka 4. krs yht 6 kertaa ja vielä joka 2. krs yht 6-8-10 kertaa.
Kavenna viimeisellä kavennuskerroksella myös keskellä edessä ja keskellä takana keskimmäisen 3 s:n nipun
kohdalla samanlaiset kavennukset. =138 s. Neulo pintaneuletta vielä 12 kr. Päätä s oikein neuloen.
Viimeistely
Virkkaa valkoisella kädenteiden reunoihin 1 krs kiinteillä silmukoilla. Suorista höyryttämällä villan lämmöillä ponchon
helma ja kädenteiden reunat.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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