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Suunnittelu
Marita Metsäkylä

ToteutusTerhi Naskali (Taito Satakunta)

Koko

Huivin pituus noin 170 cm, huivin leveys leveämmästä päästä
noin 30cm, kapeammasta päästä noin 15 cm.

Tarvikkeet

Pyöröpuikko 100 cm nro 3,5 tai käsialan mukaan
Roosa nauha -lankaa väri nro 60 syklaami noin 120 g ja väri
nro 48 musta noin 50g.
Langan koostumus 75% villaa ja 25% Polyamidia, konepestävä 40 astetta, 100 g / n. 420 m.
Tiheys huivissa noin 25 s x 36 krs / 10x10 cm.

Ohje

Luo pyöröpuikolle 479 s värillä Syklaami ja neulo alkuun ensin
1 krs nurin ja 1 krs oikein.
Aloita sitten huivin pitsi-osuus kaavion mukaan. Nurjalla
kerroksella nurjat silmukat neulotaan kiertäen nurin, oikeat
silmukat neulotaan oikein ja langankierrot neulotaan nurin.
Huivin molemmissa reunoissa neulotaan 4 s ainaoikeaa
(oikein sekä oikealla että nurjalla puolella), ja pitsikuvio kaavion mukaan näiden reunasilmukoiden välissä. Pitsikaavio toistetaan kerroksella 16 kertaa,
ja sitten silmukat 1 – 23 vielä
kerran. Alussa pitsikuvioiden
välissä on nurjia silmukoita,
joita kavennetaan ruutupiirroksen mukaan, niin että
jäljelle jää 1 nurja silmukka.
Huivin pitsireuna neulotaan
kaavion mukaan yhden kerran
(pitsin mallikerta toisuu siinä
kaksi kertaa). Huom, toisella
pitsimallikerralla välisilmukoita

on vain 1 nurja koko mallikerran ajan.
Neulo pitsin jälkeen *1 krs nurin, 1 krs oikein*, *toista* 2
kertaa.
Huiviin neulotaan lyhennettyjä kerroksia, joilla saadaan
muotoa kiiloilla.
Lyhennetty kerros tarkoittaa, että kerrosta ei neulota kokonaan, langankiertojen avulla työhön ei muodostu reikiä.
1. lyhennetty krs: Neulo 40 silmukkaa oikein, nosta 1 nurin
neulomatta, tuo lanka työn eteen, siirrä nostettu silmukka
takaisin vasemman käden puikolle, käännä työ ja neulo
takaisin nurin.
Seuraava lyhennetty krs: Neulo oikein 40 s, sitten edellisellä
kerroksella nostettu silmukka ja langankierto neulotaan oikein
yhteen (näin tehdään kaikissa kääntymiskohdissa) jatka
oikein kunnes olet neulonut alla kerrotun määrän silmukoita.
Lyhennettyjen kerrosten kohdat, oikean puolen kerroksilla
sileissä syklaamiraidoissa:
1.
lyhennetty krs: neulo 40 s, käännä
2.
lyhennetty krs: neulo 95 s, käännä
3.
lyhennetty krs: neulo 160 s, käännä
4.
lyhennetty krs: neulo 235 s, käännä
5.
lyhennetty krs: neulo 320 s, käännä
6.
lyhennetty krs: neulo , 415 s, käännä.
Vaihda musta lanka, neulo 2 krs:ta oikein, 1 krs nurin, 1 krs
oikein kaikki silmukat.
Toista syklaamiraitaa ja mustaa raitaa yhteensä kuusi kertaa.
Neulo viimeiseen mustaan raitaan lisäksi 1 krs nurin ja yksi
oikein.
Päättele langanpäät, höyrytä kevyesti nurjalta ja pingota vain
pitsiosuus kosteana.
Ohjeen kopiointi ja kaupallinen valmistus on kielletty.
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