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Palveleva lankakauppa

13.4.2010/Eijukka

Konttihuivi
Luo 50 silmukkaa. Yksi ruutu on 10 s ja 20 krs.

Ensimmäinen ruutukerros
Ensimmäiseen ruutuun tarvitaan silmukoita 10 +10.
1. Nosta 1. s oikein neulomatta, neulo 8 o. Neulo
9. s silmukkaketjussa seuraavana olevan
silmukan kanssa oikein yhteen.
2. Käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta,
neulo 9 s nurin.
3. Toista kerroksia 1. ja 2.
4. Ruutu on valmis, kun silmukkaketjua on
jäljellä 30 s.
5. Neulo vielä 10 s oikein ja jätä avoimet
silmukat odottamaan.
Ps. Kuvasta puuttuu vaihe 5.

Neulo toinen ruutu samoin. Lopuksi puikolle on
silmukkaketjua jäljellä 10 s.

Neulo puolikas ruutu jäljellä olevilla 10s.
1. Nosta 1. s oikein neulomatta, neulo 9 o.
2. Käännä työ. Neulo kerroksen alussa 2 s nurin
yhteen. Neulo 8 s nurin.
3. Käännä työ. Nosta 1. s oikein neulomatta,
neulo 8 o.
4. Käännä työ. Neulo kerroksen alussa 2 s nurin
yhteen. Neulo 7 s nurin.
Jatka kavennuksia nurjan kerroksen alussa, kunnes
jäljellä on 1 s.
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Toinen ruutukerros
Seuraavat ruudut neulotaan vasemmalta oikealle.
Poimi puolikkaan ruudun reunasta 9 s. Silmukat poimitaan nurjalta puolelta! Puikolla oli jo 1s, siis
yhteensä 10s.
Seuraava ruutu neulotaan näillä 10s ja samalla kavennetaan puikolla odottamassa olleet 10s pois.
Kun silmukat on poimittu, neulotaan näin:
1. Nosta 1. s oikein neulomatta, neulo 9 o.
2. Käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta,
neulo 8 s nurin. Neulo kerroksen lopussa
tämän ruudun viimeinen silmukka (10. s)
nurin yhteen yhden odottamassa olevien
silmukoiden.
3. Toista kerroksia 1. ja 2. kunnes kaikki avoimet
silmukat on päätetty.
4. Neulo nurja kerros viimeiseksi, että lanka on
valmiina ruutujen risteyskohdassa.

Seuraava ruutu:
Poimi ensimmäisen ruutukerroksen toisen ruudun
oikeasta reunasta 10 s. Silmukat poimitaan nurjalta
puolelta!
Neulo ruutu samoin kuin edellinen.

Seuraavaksi neulotaan puolikas ruutu työn oikeaan
reunaan.
1. Poimi ensimmäisen ruutukerroksen 1. ruudun
oikeasta reunasta 10 s. Silmukat poimitaan
nurjalta puolelta!
2. Käännä työ. Neulo puikon alussa 2 s oikein
yhteen. Neulo 8 s oikein.
3. Käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta,
neulo 8 s nurin.
Neulo aina puikon alussa 2 s oikein yhteen, kunnes
jäljellä on 1 s.
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Kolmas ruutukerros
Seuraava ruutukerros neulotaan oikealta vasemmalle.

Poimi puolikkaan ruudun reunasta 9s. Puikolla on
1 s valmiina.

1. Käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta,
neulo 9 s nurin.
2. Käännä työ. Nosta 1. oikein neulomatta
neulo 8 s oikein. Neulo 9. s yhden puikolla
odottamassa olevan silmukan kanssa
oikein yhteen.
3. Toista kerroksia 1. ja 2. kunnes kaikki
avoimet silmukat on päätetty.
4. Neulo oikea kerros viimeiseksi, että lanka
on valmiina ruutujen risteyskohdassa.

Neulo seuraava ruutu samoin.

Seuraavaksi neulotaan puolikas ruutu työn
vasempaan reunaan.
1. Poimi edellisen ruutukerroksen viimeisen
ruudun vasemmasta reunasta 10 s.
2. Käännä työ. Neulo 2 s nurin yhteen. Neulo
8 s nurin.
3. Käännä työ. Nosta 1 s oikein neulomatta,
neulo 8 s oikein.
4. Käännä työ. Neulo 2 s nurin yhteen. Neulo
7 s nurin.
5. Jatka, kunnes työssä on 1 s.

Jatka huivia. Neulo toista ja kolmatta ruutukerrosta, kunnes huivi on halutun mittainen.
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