Natura Linen
Naisen hihaton tunika
XS-S-M-L-XL
Lanka: DMC Natura Linen (58% pellava, 26% viskoosi, 16% puuvilla).
Prym puikot: Nro 3,5 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3,5 tai
käsialan mukaan.
Tiheys: 24 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 cm.
Mallineuleet:
Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein. Toista
2. krs:ta.
Pitsineule: 1.krs: (op) *ota lk puikolle, neulo 2 s takareunoistaan o yhteen, 1
s o, 2 s o yhteen, ota lk puikolle, nosta 1 s neulomatta, lanka työn takana*,
toista *-*. 2.krs: neulo s:t nurin. 3.krs: *neulo 1 s o, ota lk puikolle, nosta 1 s
neulomatta, neulo 2 s o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli, ota lk
puikolle ja neulo 1 s o, nosta 1 s neulomatta*, toista *-*. 4.krs: neulo s:t
nurin. Toista 1.-4. krs:ia.
Koko
Valmiin neuleen mitat
vartalonympärys
takakappaleen pituus
etukappaleen pituus
Langan menekki
DMC Natura Linen -lankaa
punaista (05)
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Takakappale Luo 125-131-137-143-149 s ja neulo helmineuletta 4 krs. Jatka kappaleen oikeassa
reunassa 6 s:lla helmineuletta ja neulo sitten *5 s sileää neuletta, nosta 1 s neulomatta, lanka työn
takana*, toista *-* kunnes toisessa reunassa on jäljellä 6 s, neulo s:t helmineuletta. Neulo jatkossa s:t
tässä järjestyksessä, neulo nostetut s:t nurjalla nurin. Kun kappaleen korkeus on 14 cm, aloita kaikilla
s:illa sileä neule ja nostetut s:t. 1.krs: *neulo 5 s sileää neuletta, nosta 1 s neulomatta*, toista *-* ja
neulo krs:n lopussa 5 s sileää neuletta. Kavenna samalla molemmissa reunoissa joka 4. cm 12x1 s
=101-107-113-119-125 s. Kun kappaleen korkeus on 62-63-64-65-66 cm, aloita kaikilla s:illa pitsineule
katso, että nostat samat s:t neulomatta kuin aiemminkin. Päätä samalla molemmista reunoista
kädentietä varten ensin 1x2 s. Neulo jatkossa molemmissa reunoissa 6 s:lla helmineuletta ja kavenna
samalla niiden sisäpuolella joka 2. krs 4x1 s =89-95-101-107-113 s. Kun kädentien korkeus on 17-1819-20-21 cm, jätä keskimmäiset 27 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä
vielä pääntien reunassa joka 2. krs 2x6 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x6-78-9-10 s ja 1x7-8-9-10-11 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.
Etukappale on 13 cm lyhyempi kuin takakappale Luo 125-131-137-143-149 s ja neulo helmineuletta 4
krs. Aloita sitten sileä neule näin: *neulo 5 s sileää neuletta, nosta 1 s neulomatta*, toista *-* ja neulo
krs:n lopussa 5 s sileää neuletta. Kavenna samalla molemmissa reunoissa joka 4. cm 12x1 s =101-107113-119-125 s. Aloita pitsineule ja tee kädentiekavennukset samoin ja samalla korkeudella kuin takana.
Kun kädentien korkeus on 13-14-15-16-17 cm, jätä keskimmäiset 11 s pääntietä varten odottamaan ja
neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 2x3 s ja 7x2 s. Päätä lopuksi sivusta
lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.
Ompele olkasaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle 145 s ja neulo suljettuna neuleena
helmineuletta 6 krs, päätä s:t. Ompele vielä sivusaumat, ota huomioon, että etukappale on 13 cm
lyhyempi kuin takakappale.
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