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Malli/suunnittelu:
Titta Järvensivu
Koko:

yksi koko

L anka:

Roosa-Pirkka (100% villaa, 50 g = n. 85 m)
2 kerää 3641 villiruusu
1 kerä 1951 pioni
1 kerä 3582 ruusu.

Puikot:

no. 4,5 mm tai 5 mm pyöröpuikot, kaapeli vähintään 80 cm.
Mallineuleet: helmineule, aina oikein ja pitsi (2 oikein yhteen,
langankierto).
10 cm = 13 s.

Taustatietoa:

Möbius (Moebius) oli saksalainen matemaatikko, joka eli
1800-luvun alussa. Hän keksi kiertyneen kaksiulotteisen
renkaan, jolla on vain yksi reuna ja yksi pinta. Tämä neule-tekniikka perustuu tuohon Möbiuksen nauhaan. Huivi
neulotaan keskeltä ulospäin ja tekniikka perustuu silmukoiden
luomiseen möbiustekniikalla.
Linkki englanninkieliseen videoon:
https://www.youtube.com/watch?v=LVnTda7F2V4

Työohje:

Jaa kuvia valmiista neuleestasi
#roosanauha
#onnielääkäsityössä

Aloita villiruusu langalla.
Luo 130 silmukkaa möbius-tekniikalla, työhön tulee 261
silmukkaa / kerros. Aloituskerrosten jälkeen (ks. ohje:
silmukoiden luominen möbius-tekniikalla) jatka neulomista
kaavion A mukaan. Kuvat seuraavalla sivulla.
Kun olet neulonut kaavion loppuun saakka, päättele työ
picot-tekniikalla seuraavasti:
*Päättele työstä 3 silmukkaa, laita viimeinen silmukka takaisin
vasemmalle puikolle. Nosta silmukan läpi uusi silmukka
puikolle. Nosta näiden kahden silmukan välistä vielä toinen
silmukka puikolle. Neulo ensimmäinen silmukka ja päättele kaikki kolme silmukkaa, sitten siirrä viimeinen silmukka
takaisin puikolle ja aloita alusta seuraavan nypylän tekeminen.
Jatka näin, kunnes kaikki silmukat on päätelty.
Linkki englanninkieliseen ohjevideoon:
https://www.youtube.com/watch?v=cvwvSjEaJTk
Lopuksi päättele langat pujottelemalla neulalla.

Ohjeen kopiointi ja kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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1. Tee aloitus silmukka ja pujota se keskelle pyöröpuikon kaapelia. Anna puikon
oikean pään roikkua vapaana ja ota vasen
puikko oikeaan käteen. Ota oikealla
kädellä kiinni kaapelista ja aloitussilmukasta. Ota vasemmalla kädellä kiinni kaapelista ja aseta kerältä tuleva lanka etusormen päälle, niinkuin neuloessa.

2. Aloita silmukoiden luominen
seuraavasti: *Vie puikko kaapelin ali
ja koukkaa lanka puikolle. Tuo puikko
kaapelin etupuolelle ja tee langankierto
puikolle kaapelin yläpuolelta. * Sekä puikolla, että kaapelilla on nyt 2 silmukkaa.
Silmukoita luodessa, laske vain yläpuolelle tulevat silmukat. Toista *-*, kunnes
kaapelin yläpuolella on 130 silmukkaa
(alapuolella on 131s).

3. Liu’uta silmukat tasaiseksi
ympyräksi pyöröpuikolle. Tarkasta,
että kaapeli ei mene ristiin ennen
kuin oikean puikon kärjessä. Lanka
muodostaa ikään kuin junan raiteet
kaapeleiden ympärille.
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4. Ennen kuin aloitat neulomisen, pujota oikealle
puikolle silmukkamerkki, se auttaa jatkossa
hahmottamaan, milloin kerros on valmis. Aloita
neulominen suljettuna neuleena. Neulo kaikki
silmukat oikeasta reunasta oikein. Silmukat eivät
saa mennä ristiin.
5. Kun silmukkamerkki tulee ensimmäistä kertaa
vastaan alemmalla kaapelilla, olet neulonut vasta
silmukoiden toiset puolet. Jatka neulomalla
*1oikein, 1nurin*, kunnes silmukkamerkki tulee
uudelleen vastaan vasemmalla puikolla. Nyt olet
neulonut ensimmäisen kerroksen kokonaan.
6. Jatka neulomista työohjeen kaavion A.
mukaan. Neulos alkaa kasvaa taianomaisesti
kaapeleiden väliin. Valmiin työn koon näet vasta,
kun olet päätellyt silmukat.
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