Sateenkaaren
väreissä
Neulo iloiset kynsikkäät raitalangasta
palmikkokoristeilla.
KOKO LAPSI (NAINEN) MIES
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VASEMMAN KÄDEN KYNSIKÄS

Luo 32 (44) 48 s ja jaa s:t neljälle
puikolle. Krs:n vaihtumiskohta
on 4. ja 1. puikon välissä. Neulo
suljettuna neuleena joustinneuletta 7 (9) 11 cm.
Aloita sitten palmikkoneule
seuraavasti: neulo jokaisen puikon
kahdella ensimmäisellä ja kahdella
viimeisellä silmukalla sileää oikeaa
ja muilla silmukoilla sileää nurjaa
neuletta. Neulo s:t tässä järjestyksessä 4 krs:n ajan ja tee seuraavalla kerroksella palmikonkierrot
seuraavasti:
1. puikko: neulo 2 s oikein, neulo
4 (7) 8 n, ota 2 o s:aa apupuikolle
työn eteen ja neulo seuraavan
puikon 2 ensimmäistä silmukkaa
oikein.
2. puikko: neulo 2 s apupuikolta
oikein, neulo 4 (7) 8 n, ota 2 s
apupuikolle työn eteen ja neulo
seuraavan puikon 2 ensimmäistä
silmukkaa oikein.
3. puikko: neulo kuten 2. puikko.
4. puikko: neulo 2 s apupuikolta

oikein, neulo 4 (7) 8 n, ota 2 s
apupuikolle työn eteen ja neulo
1. puikon 2 silmukkaa oikein.
Apupuikon 2 s siirtyvät 1. puikon
alkuun. Tee samaan tapaan oikeilla silmukoilla palmikonkiertoja
joka 6. kerros.
Aloita seuraavalla krs:lla peukalokiilan lisäykset: neulo I puikon
s:t ja II puikon s:illa, kunnes
puikon lopussa on 4 s. Tee lisäys
(= ota kahden s:n välinen lanka
vasemmalle puikolle ja neulo se
kiertäen nurin), neulo 2 s nurin,
tee lisäys ja neulo 2 s oikein. Jatka

palmikkoneuletta ja toista kiilan
lisäyksiä joka 3. krs vielä 3 (5) 6
kertaa. Kiilan s-luku lisääntyy aina
2 s:lla. Kun olet tehnyt lisäykset
valmiiksi, neulo 1 krs ja sitten
seuraavaa krs:ta kiilan alkuun.
Siirrä kiilan 10 (14) 16 s
apulangalle odottamaan. Luo
kiilan kohdalle 2 uutta s:aa ja
jatka palmikkoneuletta, kunnes
kämmenosan pituus joustimesta
eteenpäin mitattuna on noin 9
(11) 13 cm. Neulo joustinneuletta
1,5 cm ja päätä silmukat joustinta
neuloen.
Peukalon joustin: ota apulangalla odottavat s:t työhön ja
neulo niillä joustinneuletta tasona
1,5 cm. Päätä silmukat joustinta
neuloen. Ompele joustimen sivut
kiinni kämmenosaan.
OIKEAN KÄDEN KYNSIKÄS

Neulo vasemman kynsikkään
peilikuvaksi eli tee peukalokiila
2 s:n päähän III puikon alusta.

Langanmenekki: 7 Veljestä Raita
(822) sateenkaari vajaa 100 (vajaa
100) 100 g
Sukkapuikot: nro 3½ tai käsialan
mukaan.
Mallineuleet: Joustinneule
suljettuna neuleena: neulo *2 o,
2 n*, toista *–*. Sileä nurja neule
suljettuna neuleena: neulo kaikki
krs:t nurin.
Tiheys: 22 s sileää neuletta
= 10 cm
Huomioitavaa Raita-langoissa:
Aloittaminen: Aloita silmukoiden
luominen aina samalla värillä langan värin vaihtumiskohdasta. Jos
aloitat kerän ulko- tai sisäpuolelta,
tee se aina samoin. Näin raitavärit
kulkevat oikeassa järjestyksessä.
Langan jatkaminen: Varmistat
saman levyiset raidat jatkamalla
lankaa aina värien vaihtumiskohdassa. Tarkista että raidoitus jatkuu
oikeassa järjestyksessä.
Solmu langassa: Solmun kohdalla toimi myös kuten edellä.
Voit joutua purkamaan neuletta
värin vaihtumiskohtaan, mutta se
on varmasti vaivan arvoista. Jos
langan raidoitus jatkuu ’nurinperin’, aloita solmun jälkeinen lanka
lankakerän toisesta päästä. Näin
varmistat raidan jatkumisen oikeassa järjestyksessä.
Ohjetiedustelut Novita (040) 178
2266 ma ja ke 10–14.
Lankatiedustelut www.novita.fi,
Leena Hedman-Nuuttila (09) 6131
7736 ma-pe 10–14.
7 Veljestä Raita -langat Siwoista ja
Valintataloista PINS-kortilla 5,99 €/
kerä (norm.7,99 €) 5.2–3.3.2015.
Villasukkien ohje https://www.
novitaknits.com/fi/neuleohjeet/
villasukat-novita-7-veljesta-raita
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