KESKOSVAUVAN NEULEASU

Koko: 1,5 - 2 kg vauva
Tarvikkeet: Novita Wool -lankaa (100 merinovillaa, 50g = n. 135m) valkoista (011) 100 g ja lilaa (719)
100 g. Puikot nro 2, 5 ja virkkuukoukku nro 2, 5. Silkkinauhaa n. 1, 5m ja 7 nappia.
Tiheys: 30 s sileää neuletta puikoilla nro 2, 5 = 10 cm.
NUTTU
Lila lanka.
Mitat:
Nutun
ympärys n.
40cm,
pituus n.
18cm ja
hihan
pituus n.
12cm.
Etu- ja

takakappale:
Luo puikoille 1 12 s. Neulo 1 krs aina oikein ja sitten 4 krs sileää neuletta. Neulo mallineule valmiiksi.
Kun työn pituus on I0 cm, jaa työ sivuista; etukappaleille tulee 29s ja takakappaleelle 54s. Neulo
kappaleet valmiiksi erikseen.
Vasen etukappale:
Neulo 2 krs sileää neuletta. Tee seuraavan kerroksen alussa työn oikeaan reunaan napinläpi: nosta 1
s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen, tee langankierto. Neulo 7 krs sileää neuletta väliin ja toista
napinläpi uudestaan. Vielä 7 krs ja kolmas napinläpi. Kun kädentien korkeus on 5, 5cm, päätä
pääntietä varten oikeassa reunassa joka 2. krs 4, 3, ja 3 s. Kun kädentien korkeus on 8cm, päättele
loput 19 s kerralla.
Oikea etukappale:
Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi, mutta jätä napinlävet pois.
Takakappale:
Neulo sileää neuletta. Kun kädentien korkeus on 6, 5cm, päätä keskimmäiset 10 s. Päätä vielä
pääntien molemmissa reunoissa 3 s. Kun kädentien korkeus on 8cm, päättele loput 19 olkasilmukkaa
kerralla.
Hihat:

Luo puikoille 34 s. Neulo 1 krs aina oikein ja 4 krs sileää neuletta. Neulo mallikerta. Kun mallikerta
on valmis, lisää työn molemmissa reunoissa 1 s joka 4. krs. Lisäyskerroksia on kaikkiaan 8. Kun työn
pituus on 12cm, päättele kaikki silmukat kerralla. Neulo toinen hiha samoin.
Viimeistely:
Höyrytä kappaleet. Ompele olkasaumat ja kiinnitä hihat. Virkkaa nutun kaikkiin reunoihin
nirkkoreunus seuraavasti: *3 kjs, kiinteä silmukka ensimmäiseen kjs:aan, hyppää nutun reunassa
yksi silmukka yli ja virkkaa yksi piilosilmukka seuraavan silmukkaan*. Toista * - *. Ompele napit
oikeaan etukappaleeseen napinläpiä vastaaville kohdille.
OLKAINHOUSUT
Valkoinen lanka. Mitat: Lahkeen pituus 9cm, koko pituus keskeltä edestä 25cm.
Lahkeet:
Luo 35 s ja neulo joustinneuletta 1 o, l n 3cm. Lisää tasaisesti viimeisellä kerroksella
silmukkamääräksi 48. Neulo sileää neuletta 1 krs ja lisää seuraavalla kerroksella molemmissa
reunoissa 1 s. jatka lisäyksiä joka 4. krs yhteensä viisi kertaa ja sitten joka 2. krs yhteensä neljä
kertaa =66 s. Kun työn pituus on 9cm, päätä oikeassa reunassa (takapuoli) joka 2. krs 3, 2, 2 s ja
vastakkaisessa reunassa
3, l,1 s =54 s. jatka sileää neuletta kunnes työn pituus on 20cm. Neulo housut korkeammiksi takaa:
Neulo takareunasta 27 s, 1 langankierto (välttääksesi reiän), käänny, neulo takaisin. Käänny, neulo
18s, langankierto, käänny, neulo takaisin. Käänny, neulo 9 s, langankierto, käänny, neulo takaisin.
Neulo koko krs ja neulo langankierrot yhteen seuraavan silmukan kanssa. Päätä kaikki silmukat
kerralla. Neulo toinen lahje peilikuvaksi. Kiinnitä lahkeet toisiinsa, mutta jätä taakse keskelle n. 4cm
halkio.
Yläosa:
Poimi lahkeiden yläreunasta silmukat. Neulo sileää neuletta 6krs. Kavenna ensimmäisellä
kerroksella silmukoita niin, että jäljelle jää 96 s. Neulo mallineule ja sen jälkeen vielä 4 krs sileää
neuletta. Päätä kaikki silmukat kerralla.
Viimeistely:
Virkkaa nirkkoreunus (ohje nutun yhteydessä) housujen yläreunaan ja kiinteitä silmukoita alkion
molempiin reunoihin. Tee kiinteiden silmukoiden lomaan halkioon kaksi napinläpeä virkkaamalla 4
kjs ja kiinteä s seuraavaan silmukkaan. Poimi takaa silmukat olkaimia varten: 6 s / olkain. Neulo aina
oikein neuletta n. 10 cm. Tee napinläpi: neulo 1 s, 2 s oikein yhteen, 2 langankiertoa, yksi s
nostamatta, 1 oikein, vedä neulomaton s yli, 1 oikein. Neulo 5 välikerrosta ja tee napinläpi, 5 krs,
napinläpi, 4 krs, päätä silmukat. Kiinnitä napit oikeille paikoilleen.
MYSSY
Lila lanka. Mitat: Ympärys n. 30cm.
Luo 72 s. jaa silmukat tasan neljälle sukkapuikolle. Neulo myssy ympyränä. Neulo 1 krs nurin ja 4 krs
oikein. Tee mallikerta. Neulo sileää vielä 8 krs. Päätä seuraavaksi jokaisella kerroksella jokaisen
puikon viimeinen silmukka neulomalla kaksi viimeistä silmukka oikein yhteen. Kun jäljellä on
yhteensä 4 s, pujota lanka silmukoiden läpi ja kiristä lanka. Virkkaa myssyn reunaan nirkkoja (ohje
nutun yhteydessä).
TÖPPÖSET
Valkoinen lanka.
Luo 42 s. Neulo 1 krs aina oikein ja 4 krs sileää neuletta. Neulo mallikerta. jatka sileää neuletta 5 krs,
mutta kavenna ensimmäisellä kerroksella tasaisesti silmukkamääräksi 32 s. Neulo sitten reikäkerros:
*2 s oikein yhteen, langankierto*. Toista * -*. Neulo 3 krs sileää neuletta ja siirrä sitten ensimmäiset ja

viimeiset 11 s apupuikoille tai apulangoille. jatka keskimmäisillä 10 s sileää neuletta 3cm. Katkaise
lanka. Poimi keskialueen molemmilta sivuilta n. 7s. Neulo työn kaikilla silmukoilla sileää neuletta 6
krs. Kavenna sitten kärkeä varten seuraavasti: neulo 18 s oikein, 2 s oikein yhteen, 6 s oikein, 2 s
oikein yhteen, 18 s oikein. Toista näitä kavennuksia joka 2.
kerroksella. Työssä on jokaisen kavennuskerroksen jälkeen kaksi silmukkaa vähemmän töppösten
keskiosassa. Kavenna lisäksi 2 viimeisellä kerroksella molemmissa reunoissa ensin 3 s ja sitters 2 s
(kantapää). Päätä kaikki silmukat. Ompele sauma keskellä takana ja pohjan alla. Virkkaa töppösen
reunaan nirkkokerros (ohje nutun yhteydessä). Pujota silkkinauha ja neulo toinen töppönen.

TUMPUT
Valkoinen lanka.
Luo 32 s ja jaa silmukat tasaisesti kolmelle sukkapuikolle. Neulo 1 krs nurin ja kolme oikein. Neulo
mallikerta ja jatka sileää neuletta 4 krs, mutta kavenna ensimmäisellä kerroksella tasaisesti 6 s. Tee
reikäkerros (katso ohje töppösistä). jatka sileää neuletta n. 3cm ja päätä sitten jokaisen puikon
viimeinen silmukka neulomalla kaksi viimeistä silmukkaa oikein yhteen. Toista tämä jokaisella
kerroksella kunnes jäljellä on 5 s. Pujota lanka silmukoiden läpi ja kiristä. Virkkaa nirkkoreuna (ohje
nutun yhteydessä). Pujota silkkinauha reikäkerrokseen ja neulo sitten toinenkin tumppu.

