Fancy
by Erica Knight

Koko: S-M-L-XL-XXL
Valmiin puseron mitat: Vartalonympärys 88-99-110-126-137 cm, koko pituus 56-58-60-62-64 cm ja hihan
sisäpituus 41-42-43-43-43 cm.
Langanmenekki: Rowan Kidsilk Haze -lankaa vaaleanpunaista (580) 100-100-125-125-125 g.
Puikot Prym: Nro 4,5 tai käsialan mukaan.
Nyppy: nosta 5 s oikean käden puikolle ja pudota samalla ylimääräiset langankierrot puikolta. Siirrä s:t
takaisin vasemman käden puikolle ja neulo nämä 5 s takareunoistaan oikein yhteen, ota samalla s:n sisällä 2
langankiertoa puikolle. Älä pudota silmukoita vasemman käden puikolta vaan neulo ne vielä 4 kertaa
vuorotellen nurin ja oikein yhteen ja ota samalla aina silmukan sisällä 2 lk puikolle.
Pintaneule: neulo 1.krs: (op) oikein. 2.krs: 1 n, *neulo 5 s nurin siten, että otat aina 2 langankiertoa puikolle
silmukan sisällä, neulo 1 n normaalisti*, toista *-*. 3.krs: neulo 1 o, *tee nyppy, neulo 1 o*, toista *-*. 4.krs:
1 n, *5 o ja pudota samalla ylimääräiset lk:t pois puikolta, neulo 1 n*, toista *-*. 5.krs: oikein. 6.krs: 4 n,
*neulo 5 s nurin siten, että otat aina 2 langankiertoa puikolle silmukan sisällä, neulo 1 n normaalisti*, toista
*-* ja neulo 3 n. 7.krs: neulo 4 o, *tee nyppy, neulo 1 o*, toista *-* ja neulo 3 o. 8.krs: 4 n, *5 o ja pudota
samalla ylimääräiset lk:t pois puikolta, neulo 1 n*, toista *-* ja neulo 3 n. Toista 1.-8. krs:ia.
Tiheys: 22 s ja 22 krs pintaneuletta = 10 cm.
Takakappale: Luo löyhästi 97-109-121-139-151 s ja neulo pintaneuletta. Kun kappaleen korkeus on 36-3738-39-40 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x4-5-6-7-8 s. Kavenna sitten
molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 3-5-7-9-11 kertaa ja vielä joka 2. krs 4-5-5-7-6 kertaa =75-79-8593-101 s. Kun kädentien korkeus on 18-19-20-21-22 cm, päätä sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x56-7-9-10 s ja 1x5-6-7-9-11 s. Päätä loput eli takakappaleen pääntien 55-55-57-57-59 s kerralla.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 6 krs. Päätä nyt kappaleen keskimmäinen s
pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 1 s ensin joka krs 26-24-2422-22 kertaa ja sitten joka 2. krs 1-3-4-6-7 kertaa. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin
takana. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Hihat: Luo 55-55-55-61-61 s ja neulo pintaneuletta. Kun olet neulonut 10-8-6-6-4 krs, lisää molemmissa
reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 12.-10.-8.-8.-6. krs 1-6-7-2-1 kertaa ja vielä joka 14.-12.-10.-10.-8.
krs 4-1-2-6-9 kertaa =67-71-75-79-83 s. Kun hihan pituus on 41-42-43-43-43 cm, päätä molemmissa
reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x4-5-6-7-8 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka
krs 3 kertaa ja sitten joka 2. krs 7-8-9-10-11 kertaa sekä vielä joka krs 11 kertaa. Päätä loput 17 s kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat,
kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat.
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