”Jonkunkaltanen”

Leila Nikkilä

lanka: Maija-lanka, menekki: n. 50 g / väri puikot: sukkapuikot nr. 3
koko: 38–40 vaikeustaso:
Luo turkoosilla 72 s, 18 s/puikko.
Neulo 1o 1n -joustinneuletta 24
kerrosta, oikea silmukka kiertäen.
Kavenna 2 s joka puikolta (16 s/puikko). Jatka sileää neulosta 22 kerrosta.
Neulo raidat: 3 kerrosta vihreää, 3
turkoosia. Jatka 1o 1n oikea kiertäen 3
kerrosta vihreää, 3 turkoosia, 3 vihreää.
Kavenna joka puikolta 2 s (14 s/puikko).
Jatka sileää 13 kerrosta.
Neulo raidat: 3 kerrosta tummansinistä, 3 vihreää, 3 tummansinistä, 3 vihreää.
Neulo 1 kerros tummansinisellä.
Aloita kantapää 1. ja 4. puikon silmukoilla (28 s).
Tee vahvennettua neulosta: *nosta 1.
s neulomatta, neulo muut nurin, käännä
työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo 2. s oikein, jatka rivin loppuun.* Toista *-* 28
kerrosta.

Neulo vielä nurjan puolen silmukat ja
aloita kantapohjan kavennukset. Jatka
vahvennettua neulosta, neulo oikeasta reunasta, kunnes puikolla on 10 s, tee ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1. s neulomatta ja neulo 8 s nurin, 2 s nurin yhteen,
käännä työ. Jatka, kunnes sivusilmukat
loppuvat ja jäljellä on 10 silmukkaa. Jaa
kantalapun silmukat puikoille (5 ja 5).
Poimi puikoille vasemmasta ja oikeasta
reunasta 1 s puikkojen välistä + 14 s. Neulo ne kiertäen oikein puikoille. Kavenna silmukoita 1. puikon lopussa 2 oikein yhteen.
Tee 4. puikon alussa ylivetokavennus. Neulo kavennusten väliin 1 kerros, 2 kerrosta,
jne. kunnes silmukoita on 14/puikko.
Jatka sileää neulosta, kunnes pohja peittää pikkuvarpaan (n. 20 cm = koko
37–39). Aloita kärkikavennukset: 1. puikko: neulo oikeaa, lopussa 2 s oikein yh-

teen, 1 s oikein. 2. puikko: neulo alussa
1 s oikein, tee ylivetokavennus, loput s
oikeaa. 3. puikko: kuin 1. 4. puikko: kuin
2. Neulo yksi välikerros kavennusten välissä, kunnes puikoilla on 6 s, sitten kavennukset joka kerroksella. Kun joka puikolla on 2 s, vedä lanka kaikkien läpi ja
päättele.

Kampanjalangat
Maija-sarjan sävyt
tummansininen 206,
sinivihreä 234 ja vaaleanvihreä 262 ovat tilattavissa Lankamaailman
verkkokaupasta -10 %
alennuksella koodilla
2NEUROMAIJA.
Alennus on voimassa
vuoden 2020 ajan.
www.lankamaailma.fi

