
Wash+Filz-it! Fine  

Huovutettu säilytystasku  

 

Koko: Ennen huovutusta 43x40 cm ja huovutuksen jälkeen 33x30 cm. 

Lanka: Schachenmayr Wash+Filz-it! Fine (100 villa, 50 g = 100 m). 

harmaata (00121)  100 g 

kullanväristä (00147)  100 g 

tummanharmaata (00120)   50 g 

 

Prym puikot: Nro 7 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: Ennen huovutusta 15 s ja 19 krs sekä huovutuksen jälkeen 19 s 

ja 25 krs = 10 cm. 

Mallineuleet: Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Tee takaosa näin Luo harmaalla langalla 22 s ja neulo tasona sileää 

neuletta. Lisää samalla molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x3 s, 5x2 s 

ja 5x1 s sekä vielä joka 4. krs 3x1 s =64 s. Kun olet neulonut sileää 42 

krs, aloita seuraavalla krs:lla kavennukset. Eli kavenna ensin joka 4. krs 

4x1 s, sitten joka 2. krs 4x1 s, 5x2 s ja 1x3 s. Kun olet neulonut 76 

krs, päätä loput 22 s kerralla. 

 

Tee ylin tasku näin Neulo kuten takaosa, mutta kullanvärisellä langalla ja vain 58 krs, päätä s:t. 

 

Tee keskimmäinen tasku näin Neulo kuten takaosa, mutta tummanharmaalla langalla ja vain 44 krs, 

päätä s:t. 

 

Tee alin tasku näin Neulo kuten takaosa, mutta harmaalla langalla ja vain 30 krs, päätä s:t. 

 

Viimeistely Ompele alimpaan taskuun 3 kukkakuviota. Tee kukkien keskelle kullanvärisellä langalla 

solmupisto, johon teet 12 langankiertoa neulan ympäri. Tee keskiosan ympärille varsipistoin 

tummanharmaalla langalla 8 terälehteä. Tee jokaisen lehden kärkeen 3 langankierron solmu. Ompele 

lopuksi solmun yläpuolelle heteiksi 4 kullanväristä varsipistoa.  

Aseta kappaleet päällekkäin ja ompele ulkoreunoistaan yhteen. Päätä kaikki langanpäät huolella. Tee 

tummanharmaasta langasta n. 50 cm pitkä kierretty nyöri.  

Huovuta osat 40 asteisessa konepesussa, käytä tavallista kirjopesuainetta. Laita koneeseen myös 

muutama pyyhe tai tennispallo. Muotoile kappaleet kosteana oikeaan muotoon ja anna kuivua.  

Tee takaosan yläreunaan 2 reikää 8 cm päähän toisistaan. Huolittele reiät joko reikäniitein tai 

ompelemalla. Pujota kierretty nyöri reikien läpi ja tee päihin solmut. 
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