
 

 

Regia Tweed 4 

Ranteen lämmittimet 

 

Koko: Naiselle  

Lanka:: Regia Tweed 4-fädig (100 g = 420 m) -lankaa 100 g 

fuchianpunakirjavaa (00047).  

Prym sukkapuikot: Nro 2-3 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 cm.  

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein ja neulo 

tasona oikealla oikein, nurjalla nurin.  

Pitsiraita: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa 

on vain parittomat krs:t, neulo parillisilla krs:illa oikeat s:t ja 

langankierrot oikein ja nurjat s:t nurin. Toista 1.-12. krs:ia. 

 

Aloita yläreunasta: Luo 65 s ja jaa s:t 3:lle sukkapuikolle (=I ja III 

puikoille 20 s sekä II puikolle 25 s). Neulo suljettuna neuleena 

ensin 2 krs nurin, sitten I ja III puikoilla sileää neuletta ja II 

puikolla pitsiraitaa ruutupiirroksen mukaan. Kun kappaleen 

korkeus on n. 10 cm, aloita kavennukset. Eli neulo I puikolla 2 s 

o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä 

nostettu s neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes III puikon lopussa on 4 s, neulo 2 s oikein yhteen ja 2 s o. Toista 

kavennukset joka 12. krs vielä 5 kertaa =53 s. Kun kappaleen korkeus on 31 cm , tee peukalokiila III puikolle siten, että lisää 

sillä 7 s tasavälein. Näin työssä on 60 s. Kun kappaleen korkeus on 34,5 cm, päätä peukaloaukkoa varten III puikon 

keskimmäiset 7 s. Luo päätettyjen s:iden tilalle seuraavalla krs:lla 4 s ja jatka näillä 57 s:lla mallineuleita. Kun kappaleen korkeus 

on 38 cm, ja olet viimeksi neulonut pitsineuleen 12. krs:n, neulo kaikilla s:illa 1 krs oikein ja 2 krs nurin. Päätä s:t oikeaa 

neuloen.  

Tee toinen ranneke muuten samoin, mutta lisää (ja päätä) peukalon s:t I puikolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

= nurja s 

= oikea s 

= ota langankierto puikolle 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli 

= neulo 3 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 
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