
Tuotekoodi: PAL146

teetee Pallasteetee Pallas



Unikko pitsijakkuUnikko pitsijakku

Malli: Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara 

Koko:Koko: S-M-L

Neuleen mitat:Neuleen mitat: Rinnan ympärys 92-102-112cm, jakun pituus 53-55-57cm, hihan sisäpituus 45-46-46cm

Langanmenekki:Langanmenekki: teetee Pallas valkoinen(07), 500-550-550g, (50 g / 130 m, 80 % villa superwash, 20 %

polyamidi),

Puikot: Puikot: nro3 ja 3,5 

Mallineuleet: Mallineuleet: 3o,3n -joustin ja pitsi/palmikkoneule ruutupiirroksen mukaan

Muuta:Muuta: 5 nappia

TakakappaleTakakappale

Luo nro 3 puikoille 119-137-155s ja neulo 1o (saumanvarasilmukka), *3n,3o*, toista *-* krs loppuun, neulo

viimeiseksi 3n, 1o (sv). Neulo joustinta yhteensä 9cm.

Lisää viimeisellä kerroksella kokoon S 3s, kokoon M 1s ja kavenna koossa L 1s. =122-138- 154s.

Vaihda työhön puikot nro 3,5 ja aloita pitsi/palmikkoneulos ruutupiirroksen mukaan.

Neulo kunnes kappaleen korkeus on 33-35-36cm.  Aloita kädentien kavennukset. Kavenna kappaleen

molemmin puolin 1x5s, 2x2s, 6x1s - 1x5s, 2x2s, 6x1s - 1x5s, 1x3s, 2x2s, 5x1s joka 2.krs. Kun kädentien

korkeus on 19-20-21cm, ota keskimmäiset 28-32-32s s langalle ja neulo kumpikin olka erikseen. Päättele

vielä pääntien kulmassa 1x3s, 1x2s joka toinen krs. Päättele olan s:t. Neulo toinen olka samoin.

Pääntien reunusPääntien reunus

Ota silmukat apulangalta ja poimi koossa S toiselta puolelta 6s ja toiselta puolelta 7s, koossa M ja L

toiselta puolelta 7s ja toiselta puolelta 8s. = 41-47-47s.  Neulo nurjalta 1sv, *3n, 3o*, toista *-* krs loppuun,

neulo loppuun 3n, 1sv. Neulo joustimen korkeudeksi 3,5cm. Päättele s:t löyhästi neulomalla oikeat s:t

oikein ja nurjat s:t nurin.

Vasen etukappaleVasen etukappale

Luo nro 3 puikoille 59-65-71s ja neulo 1o (saumanvarasilmukka), *3o,3n*, toista *-* krs loppuun, neulo

viimeiseksi 3o, 1o (sv). Neulo joustinta yhteensä 9cm.

Kavenna viimeisellä kerroksella koossa S 2s ja lisää kokoon L 2s. =57-65-73s.

Vaihda työhön puikot nro 3,5 ja aloita pitsi/palmikkoneulos ruutupiirroksen mukaan.

Kun kappaleen korkeus on 30-32-33cm, aloita pääntien kavennukset puikon lopussa: 3x1s joka 3.krs,

11x1s joka 5.krs - 4x1s joka 3.krs, 12x1s joka 5.krs - 4x1s joka 3.krs, 12x1s joka 5.krs.

Huom! Kun kappaleen korkeus on 33-35-36cm, neulo kädentien kavennukset puikon alussa , kuten

takakappaleella. Kun kädentien korkeus on 20-21-22cm, päättele olan s:t.

Neulo oikea etukappale peilikuvana.

Hihat Hihat 

Luo nro 3 puikoille 68-68-68s ja neulo 1o (saumanvarasilmukka), *3o,3n*, toista *-* krs loppuun, neulo

viimeiseksi 1o (sv). Neulo joustinta yhteensä 9cm.

Vaihda työhön puikot nro 3,5 ja aloita pitsi/palmikkoneulos ruutupiirroksen mukaan.

Lisää neuloen sileää oikeaa kappaleen molemmissa reunoissa 1 silmukan sisäpuolella 13x1s aina 2,5cm

välein – 5x1s aina 2,5cm välein ja 11x2s aina 2cm välein – 18x1s aina 2cm välein. = 94-98-104s. Kun

kappaleen korkeus on 45-46-46cm aloita pyöriön kavennukset.

Kavenna kappaleen molemmin puolin, aina puikon alussa 1x4s, 1x3s, 6x2s, 10x1s, 4x2s, 1x3s - 1x5s, 1x4s,

6x2s, 10x1s, 4x2s, 1x3s - 1x5s, 1x3s, 7x2s, 11x1s, 3x2s, 2x3s. Päättele loput 14s.

Neulo toinen hiha samoin.

Vasen etureunaVasen etureuna

Poimi etureunasta 82-85-85s ja pääntien osuudelta 67-70-70s. Aloita neulomalla nurjalta 1o, * 3n, 3o*,

toista *-*, neulo kerroksen loppuun 3n, 1 sv. 
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Neulo joustimen korkeudeksi 4cm. Päättele s:t löyhästi neulomalla oikeat s:t oikein ja nurjat s:t nurin.

Oikea etureunaOikea etureuna

Neulo kuten vasen etureuna, mutta tee napinlävet nappilistan osuuteen, kun olet neulonut puolet

reunuksen kerrosmäärästä. Neulo alareunasta alkaen:

Neulo 5s, päättele 2s, *neulo 16s, päättele 2s *, toista *-* vielä 3x, neulo loput puikon s:t. Luo seuraavalla

kerroksella 2 uutta s:aa pääteltyjen tilalle.

Neulo reunus loppuun kuten vasen etureuna.

ViimeistelyViimeistely

Ompele olat ja sivusaumat sekä hihan sisäsauma. Ompele hihat miehustaan. Päättele langat. Ompele

napit.

Aseta jakku tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

Aloita koko S kohdasta nro1

Aloita koko M kohdasta nro2

Aloita koko L kohdasta nro3

oikea silmukka
nurja silmukka
2o yhteen
ylivetokavennus (nosta s neulomatta, neulo 1s o, vedä nostettu s
neulotun yli)
langankierto
ota 3s apupuikolle työn eteen, neulo 3o, neulo apupuikon s:t oikein



Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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