Merino Wool/Merino Extrafine 170
Vauvan bolero
3-6-12-18-24 kk
Langanmenekki: Schachenmayr Merino Wool –lankaa 100% villa
Puikot Prym: nro 2,5-3,5
Pyörö- ja suorat puikot Nro 2,5-3,5 käsialan mukaan
Muut tarvikkeet 1 nappi
Tiheys: 28 ja 36 krs sileää neuletta = 10 cm
Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.
Neulo takakappaleen helmassa ja hihansuissa 1. krs:lla nypyt, mutta
tee nypyt etukappaleen reunuksessa viimeisellä krs:lla. Aloita
joustinneule oikean puolen krs:lla seuraavasti: 2 o, *tee nyppy,
neulo 1 n, 2 o*, toista *-*. Nyppy: neulo 1 s 5 kertaa (=oikein,
nurin, oikein, nurin ja oikein). *Käännä työ, neulo 5 o, käännä, neulo
5 n*, toista *-* vielä kerran, käännä, neulo 5 o, käännä työ ja siirrä
silmukka oikean käden puikolle. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja
nurjalla nurin.
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Valmiin neuleen mitat
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koko pituus 18
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Takakappale: Luo 62-70-74-78-86 s ja neulo 1. krs:lla nypyt sekä sitten joustinneuletta 3 cm. Aloita
sitten sileä neule, muuta sen 1. krs:lla s-luvuksi tasavälein 64-70-74-80-86 s. Lisää sitten molemmissa
reunoissa 1 s joka 3.-4.-8.-9.-10. krs kunnes työssä on 70-76-80-86-92 s. Kun kappaleen korkeus on 68-10-11-12 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3 s, 2x2-2-2-2-3 s ja 3-33-3-2x1 s =50-56-60-66-70 s. Kun kädentien korkeus on 11-12-13-14-15 cm, päätä keskimmäiset 1218-18-22-22 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs
1x5 s ja 1x4 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x3-3-4-4-5 s ja 1x4-4-4-5-5 s.
Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappaleet: Luo 17-19-21-25-28 s ja neulo sileää neuletta. Lisää samalla sivureunaan 1 s joka 3.-6.-8.9.-10. krs kuten takana ja etureunaan joka 2. krs 1x3 s, 5x2 s ja 2x1 s. Kun olet tehnyt kaikki lisäykset,
on työssä 35-37-40-44-47 s. Kun kappaleen korkeus on 3-5-7-8-9 cm, tee sivussa kädentiekavennukset
kuten takana. HUOM: kun kädentien korkeus on 3-4-4-5-6 cm, aloita pääntien viistotus eli kavenna
etureunassa koossa 3 kk: joka 2. krs 15x1 s, koossa 6 kk: joka krs 3x1 s ja sitten joka 2. krs 14x1 s,
koossa 12 kk: joka krs 2x1 s ja joka 2. krs 16x1 s, koossa 18 ja 24 kk: ensin vuorotellen joka 2. ja joka
krs 12x1 s ja sitten joka 2. krs 9x1 s. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana.
Neulo toinen etukappale peilikuvaksi.
Hihat: Luo 42-46-50-50-54 s ja neulo 1. krs:lla nypyt ja sitten joustinneuletta 5 cm. Aloita sitten sileä
neule, muuta sen 1. krs:lla s-luvuksi tasavälein 44-46-50-52-56 s. Lisää sitten molemmissa reunoissa
ensin joka 4. krs 5-5-7-9-10x1 s ja vielä joka 2. krs 3-5-4-4-4x1 s =60-66-72-78-84 s. Kun hihan pituus
on 12-14-15-17-19 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x3 s, 3-4-4-5-5x2 s,

6-7-8-8-8x1 s, 3x2 s ja 1x3 s. Kun pyöriön korkeus on 8-9-10-10-10 cm, päätä loput 12-12-16-18-24 s
kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele
olkasaumat. Poimi pyöröpuikolle oikean etukappaleen alareunasta ja suorasta etureunasta
etukappaleen pääntien viistotuksen alareunaan asti 40-42-44-46-48 s ja sitten etukappaleen pääntien
sekä takakappaleen pääntien reunasta sen puoliväliin asti yhteensä 46-48-54-60-62 s. Neulo näillä 8690-98-106-110 s:lla 1 krs nurjalta oikein ja aloita sitten joustinneule 2 o, 2 n jne. Neulo seuraavalla
nurjan puolen krs:lla niskasta lähtien 46-48-53-58-60 s, käännä työ, nosta 1 s neulomatta ja neulo
takaisin. Käännä, neulo 43-45-50-54-56 s, käännä, nosta 1 s neulomatta ja neulo takaisin. Jatka tähän
tapaan kaulusta varten lyhennettyjä kerroksia, neulo vielä 2 kertaa aina 4 s vähemmin ja sitten 3-3-4-55 kertaa aina 5 s vähemmin kuin edellisellä työn nurjan puolen krs:lla. Nosta aina kääntyessäsi 1. s
neulomatta. Neulo jatkossa kaikilla s:illa joustinneuletta. Kun olet etureunoissa neulonut 2 cm
joustinneuletta, tee etukappaleen pääntien viistotuksen alapuolelle napinläpi siten, että päätät 2 s ja
luot s:t seuraavalla krs:lla uudelleen. Kun olet etureunan s:illa neulonut 3 cm, tee nyppykerros kuten
takakappaleen helmaan ja päätä sitten s:t kerralla. Ompele kauluksen keskitakasauma, ota huomioon
että kaulus kääntyy kaksinkertaiseksi työn päälle. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. Kiinnitä
lopuksi nappi.
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