Red Heart Soft
Naisen harmaa hupullinen liivi
Koko: XS/S(M)L(XL).
Mitat: Vartalonympärys 81(92)101(112)122 cm ja kokopituus
n. 60(61)62(69)69 cm.
Langanmenekki: Red Heart Soft (100 g =167 m) -lankaa
500(600)700(800)900 g harmaata (9440).
Prym pyröpuikot: Nro 5 ja 4,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 16 s ja 24 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.
Pintaneule: 1.krs: (np) oikein. 2.krs: *1 o, 1 n*, toista *-*. 3.krs:
oikein. 4.krs: *1 n, 1 o*, toista *-*. Toista 1.-4. krs:ia.
Palmikkoreunus: neulo ohjeen mukaan.
Taka- ja etukappaleiden alaosa: Luo paksummalle pyöröpuikolle
128(144)160(176)192 s ja neulo tasona pintaneuletta
38(38)38(43)43 cm. Jaa sitten työ kädenteitä varten kolmeen
osaan työn nurjalla puolella näin: Neulo 24(28)32(34)38 s (=vasen
etukappale), jätä s:t odottamaan, päätä 8(8)8(12)12 s kädentietä
varten, neulo kunnes puikolla on 64(72)80(84)92 s (=takakappale)
ja jätä s:t odottamaan. Päätä 8(8)8(12)12 s kädentietä varten ja
neulo loput 24(28)32(34)38 s (=oikea etukappale).
Oikean etukappaleen yläosa: Jatka pintaneuletta ja kavenna samalla
kädentien reunassa joka 2. krs 4(4)6(6)8x1 s =20(24)26(28)30 s.
Kun kädentien korkeus on 16,5(18)19(20,5)20,5 cm, päätä
etureunasta pääntietä varten joka 2. krs 1x6(8)10(12)12 s ja 2x1 s.
Kun kädentien korkeus on 21,5(23)24(25,5)25,5 cm, päätä loput eli olan 12(14)14(14)16 s kerralla.
Takakappaleen yläosa: Jatka takakappaleen s:illa pintaneuletta ja kavenna samalla molemmissa
reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 4(4)6(6)8x1 s = 56(64)68(72)76 s. Kun kädentien korkeus on
21,5(23)24(25,5)25,5 cm, päätä s:t kerralla.
Vasemman etukappaleen yläosa: Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi.
Huppu: Ompele olkasaumat. Poimi nurjalta puolelta vasemman etukappaleen pääntien reunasta, sen
viistotuksen kohdalta 12 s, laita merkki, poimi takakappaleen pääntien reunasta, sen puoliväliin asti
16(18)20(22)22 s, laita merkki ja poimi takakappaleen pääntien toisesta reunasta 16(18)20(22)22 s,
laita merkki ja poimi oikean etukappaleen pääntien reunasta viistotuksen kohdalta 12 s
=56(60)64(68)68 s. Aloita pintaneule sen 2. krs:lta. Kun olet neulonut 3 krs, aloita lisäykset. Eli neulo
nurjalta puolelta *oikein merkkiin asti, lisää 1 s (=neulo seuraava s etu- ja takareunastaan oikein), lisää
1 s*, toista *-* vielä 2 kertaa ja neulo krs loppuun. Työhön tuli 6 uutta s:aa. Toista tällaiset lisäykset joka
4. krs vielä 2 kertaa =74(78)82(86)86 s. Jatka pintaneuletta kunnes hupun korkeus on 26 cm. Poista
sivumerkit, jätä vain keskitakamerkki ja aloita nurjan puolen krs:lla kavennukset. Eli neulo merkin
molemmin puolin 2 s o yhteen, työstä kapenee 2 s. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 8
kertaa =56(60)64(68)68 s. Kun hupun korkeus on 33 cm, päätä s:t. Taita päätöskerros kahtia ja
ompele päänlakisauma.
Palmikkoreunus: Aloita oikean etukappaleen alareunasta ja poimi langan avulla ohuemmalle
pyöröpuikolle oikean etukappaleen etureunasta, hupun reunasta ja vasemman etukappaleen

etureunasta 1 s joka toisen krs:n kohdalta ja luo krs:n loppuun 12 s. 1.krs: (np) 3 o, 6 n, 2 o ja neulo 2
s o yhteen, käännä työ. 2.krs: nosta 1 s o neulomatta, neulo 1 o, 1 n, 6 o, 1 n, 2 o =12 s. 3.krs: kuten
1. krs. 4.krs: nosta 1 s o neulomatta, neulo 1 o, 1 n, tee palmikonkierto (=siirrä 3 s apupuikolle työn
eteen, neulo 3 s o ja apupuikon s:t oikein, neulo 1 n, 2 o. 5.krs: kuten 3. krs. 6.krs: kuten 2. krs. Toista
jatkossa 1.-6. krs:ia kunnes kaikki poimitut s:t on kavennettu. Päätä loput 12 s kerralla.
Kädentiereunukset: Aloita kädentien alareunan keskeltä ja poimi kädentien reunasta paksummalla
pyöröpuikolla langan avulla 68(72)76(80)80 s. Neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin ja 1 krs oikein,
päätä s:t. Tee toinen kädentiereunus samoin.
Viimeistely: Leikkaa langasta 4 n. 120 cm pitkää lankaa. Taita lankakimppu kahtia ja tee solmut 2,5 cm
päähän molemmista reunoista. Pujota toinen pää oven kahvaan ja pujota toiseen päähän puikko. Kierrä
puikkoa myötäpäivään kunnes langat ovat kietoutuneet toisiinsa tiukasti. Pidä lankojen päistä kiinni ja
anna keskiosan rullautua yhteen. Taita nyöri kahtia, aloita etukappaleen pääntien alareunasta ja pujota
nyörin päät palmikonkiertojen läpi kuten kengännauhat. Solmi lopuksi nyörit yhteen.
Etu- ja takakappaleet
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