Näin neulot ilmastonmuutosvillapaidan

EA VASK
O / HS

Suunnittelija Marita Metsäkylä
Koko naisen S(M)L(XL)XXL vastaa miehellä XS(S)M(L)XL kokoa
Valmiin neuleen mitat
vartalon ympärys 100(108)116(124)132 cm
puseron pituus 66(68)70(72)74 cm
hihan sisäpituus 49(50)51(52)53 cm
Langanmenekki Novita 7 Veljestä (170) laivasto 750(800)850(900)950 g
sekä kuvioihin vajaa 50 g kutakin (124) taivas, (366) nokkonen, (278) appelsiini ja (011) valkoinen
Vihreä väri (366) nokkonen on kevään 2019 uutuusväri ja se tulee myyntiin Novitan verkkokauppaan joulukuun lopussa
(www.novitaknits.com)
Puikot Novita nro 3½ ja 4 tai käsialan mukaan.
Mallineuleet Joustinneule: neulo *2 o, 2 n* ja toista kerros loppuun. Neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin.
Sileä neule: neulo s:t oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Huomioitavaa Neulo kuvion suuret väriosat ruutupiirroksen mukaan intarsiana ja kirjo pienet kuvion osat jälkeenpäin
silmukoita jäljitellen. Intarsia tarkoittaa sitä, että otat jokaista väriosaa varten oman keränsä ja kierrät aina joka kerros
eriväriset langat toistensa ympäri nurjalla niiden rajakohdassa, jottei synny reikiä. Voit halutessasi kirjoa kaikki kuviot
valmiiseen neuleeseen silmukoita jäljitellen. Kuvion korkeus keskellä edessä on 89 kerrosta eli noin 35 cm.
Tiheys 18 s ja 26 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm
Takakappale
Luo laivaston värisellä langalla 94(102)106(114)122 s ohuemmille puikoille ja aloita joustinneule työn nurjalla puolella
2 n s:lla. Neulo joustinneuletta 5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo sileää neuletta. Huom. Kavenna
ensimmäisellä kerroksella tasavälein 2(2)0(0)2 s = 92(100)106(114)120 s.
Kun kappaleen korkeus on 45(46)47(48)49 cm, päätä kädenteitä varten molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x3 s,
3(3)4(4)5x2 s = 74(82)84(92)94 s.
Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 22(24)24(26)28 s ja neulo ensin
toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka 2.krs 1x2 s, 1x1 s.
Kun kädentien korkeus on 21(22)23(24)25 cm, päätä olan 23(26)27(30)30 s.
Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale
Neulo kuten takakappale, kunnes kappaleen korkeus on 27(29)31(23)35 cm. Aloita nyt maapallon neulominen intarsiana I ruutupiirroksen 21. kerrokselta. Ruutupiirroksen alareunaan on nuolella merkitty kappaleen keskikohta, laske
siitä kuvion alkamiskohta.
Kun kappaleen korkeus on 45(46)47(48)49 cm, päätä kädenteitä varten molemmissa reunoissa joka 2.krs 1x3 s,
3(3)4(4)5x2 s = 74(82)84(92)94 s.
Kun kädentien korkeus on 11(12)13(14)15 cm, jätä pääntietä varten keskimmäiset 14(16)16(18)20 s odottamaan ja
neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s, 1x2 s, 2x1 s.
Kun kädentien korkeus on 21(22)23(24)25 cm, päätä olan 23(26)27(30)30 s.
Neulo toinen puoli vastaavasti.
Hihat
Luo laivaston värisellä langalla 50(50)54(54)54 s ohuemmille puikoille ja aloita joustinneule työn nurjalla puolella 2 n
s:lla. Neulo joustinneuletta 5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo sileää neuletta.
Kun kappaleen korkeus on 10(8)8(6(10) cm lisää molemmissa reunoissa 1 s. Tee lisäys yhden silmukan sisäpuolella
neulomalla silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein. Toista lisäykset vielä 11(13)13(14)16 kertaa aina 3(3)3(3)2,5 cm
välein = 74(78)82(84)88 s.
Huom. Kun kappaleen korkeus on 34(35)36(37)38 cm, neulo hihan kuvion ”pilkkurivi”. Neulo II ruutupiirroksen 1.
kerros eli neulo vuorotellen 1 s laivastolla ja 1 s taivaan värisellä langalla. Neulo väliin laivastolla 15 kerrosta ja neulo
toinen ”pilkkurivi”. Neulo taivaan siniset pilkut samoihin kohtiin edellisten pilkkujen kanssa.
Kun kappaleen korkeus on 49(50)51(52)53 cm, päätä molemmissa reunoissa joka 2.krs 1x3 s, 5(5)6(6)7x1 s. Päätä
sitten loput s:t.
Viimeistely
Aseta kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla työn nurjalta puolelta ja anna kuivua.
Kirjo silmukoita jäljitellen etukappaleen puuttuvat kuviot. Jos kirjot koko kuvion, niin harsi ensin merkkilanka keskelle
kappaletta. Laske kuviota varten pääntien alapuolelle 89 kerrosta ja lisäksi 6 kerrosta kuvion ja pääntien väliin.
Kirjo hihojen kuviot II ruutupiirroksen mukaisesti. Ruutupiirroksen alareunaan on nuolella merkitty kappaleen keskikohta, laske siitä kuvion alkamiskohta.
Ompele toinen olkasauma. Ota pääntiellä odottamaan jätetyt 14(16)16(18)20 s ohuemmille puikoille ja poimi lisäksi
pääntien reunasta työn langan avulla s:ita niin, että silmukkaluvuksi tulee 84(88)88(92)96 s. Neulo joustinneuletta 4
cm. Päätä silmukat löyhästi joustinneuletta neuloen.
Ompele toinen olkasauma ja kauluksen sauma.
Kiinnitä hihat kädenteille kaavan punaisten kohdistusmerkkien mukaan.
Ompele sivu- ja hihasaumat.
Ohjetiedustelut@novita.ﬁ tai (040)178 2266 ma ja ke 10-14
Lankatiedustelut www.novitaknits.com, Novita (05)744 3335 ma-pe 9-16
Vastuullisesti lähialueiden villasta
Ilmastonmuutos-neuleen ja ohjeen toteutti vastuullinen lankavalmistaja Novita. Yritys kunnioittaa ympäristöä toiminnassaan ja hankkii villan lankoihinsa lähialueilta, kuten Iso-Britanniasta, Norjasta ja Suomesta. Ympäristövastuu on
Novitan keskeisimpiä arvoja.
Novita on käyttänyt tuotannossaan suomalaista villaa noin 30 000 kiloa vuodesta 2014 lähtien, ja käyttö jatkuu
edelleen. Novitan omalla tehtaalla Kouvolassa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa; tuulivoimalla tuotettua sähköä sekä
biokaasua. Tehdas ottaa myös lankojen värjäysprosessissa syntyvän lämmön talteen ja käyttää sen uudelleen.
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= pohjaväri laivasto (170)
= kirjo s nokkosella (366)
= kirjo s taivaalla (124)
= kirjo s appelsiinilla (278)
= kirjo s valkoisella (011)

