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Palmikkoneuleinen Tyynynpäällinen 60x50 cm 500 g 
ja Torkkupeite 60 x 130 cm n. 600 g
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90458 Palmikkoneuleinen tyynynpäällinen & torkkupeite
LANGAT Raggi
LANKAVAIHTOEHTO Gästrike 4-säik., Vinga
LEVEYS n. 60 cm (peitteen mitta)
PITUUS n. 130 cm (peitteen mitta)
LANGANMENEKKI 600 g
PUIKOT Nro 6
DESIGN & OHJE Camilla Kroogsgaard  
NEULETIHEYS 12 s ja 16 krs sileää neuletta = 10 cm HUOM! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot tiukkaa, vaihda paksummat  
 puikot. Jos neulot löysää, vaihda ohuemmat puikot.

MUUT OHJEET Neulo ensimmäinen ja viimeinen s joka krs:lla o = reunas.
LYHENTEET s = silmukka, o = oikein, n = nurin, krt = kertaa, helmin = helmineule, sileää = sileää neuletta, krs = kerros

PALMIKKONEULE Neulo kummassakin reunassa sileäneuleessa palmikko seuraavasti; Siirrä 5 s apupuikolle työn eteen, neulo 5 o, neulo
 apupuikon s:t o. Toista näitä palmikoita joka 12. krs koko ajan. HUOM! 5 krs:n jälkeen neulotaan keskimmäisessä  
 sileäneuleessa palmikko. Toista myös näitä palmikoita joka 12. krs:lla.

HELMINEULE 1. krs : Oikealta. Neulo 1 o, 1 n krs loppuun.
 2. krs : Neulo o nurin ja n oikein. Neulo krs 2 koko ajan

PEITE Luo 84 s puikoille nro 6 ja neulo helmineuletta 17 krs. Neulo seuraavasti: 10 s helmin, 10 s nurin, 8 s sileää ja lisää 2 s
 tasavälein näiden s:iden välissä (10 s sileää), 10 s nurjaa, 8 s sileää ja lisää 2 s kuten aiemmin, 10 s nurin, 8 s sileää ja
 lisää 2 s kuten aiemmin, 10 s nurin, 10 s helmin (= 90 s). 6. krs:lla neulotaan kaksi ulointa palmikkoa ja sitten 5 krs:n
 jälkeen neulotaan keskimmäinen palmikko, neulo sen jälkeen palmikoita kuten yllä on mainittu. Toista kunnes uloimmat
 palmikot on neulottu 17 krt, neulo sen jälkeen 5 krs. Neulo vielä 16 krs helmin ja päätä o s:t nurin ja n s:t oikein. 

TUPSUT Kierrä 10 cm:n kartongin ympäri n. 3 m lankaa. Pujota lanka parsinneulaan ja vedä lyhyen pään läpi ja solmi 
 2 solmua ja leikkaa vastakkaisesta päästä. Solmi solmu keskelle. Ravista tupsua ja leikkaa muotoile saksilla.

VIIMEISTELY Ompele sivusaumat. Kiinnitä tupsut. 
PESUOHJE Kaikissa lankavyötteissä mainitaan langoille suositeltu pesuohje. Valmiille tuotteelle suosittelemme hellävaraista pesua.  

PALMIKKONEULEINEN TYYNYNPÄÄLLINEN 
LEVEYS N. 60 cm (tyynyn mitta) 
KORKEUS N. 50 cm (tyynyn mitta)
LANGANMENEKKI N. 500 g Raggi
PUIKOT Nro 6
NEULETIHEYS 12 s ja 16 krs sileää neuletta = 10 cm HUOM! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot tiukkaa, vaihda
 paksummat puikot. Jos neulot löysää, vaihda ohuemmat puikot. 

MUUT OHJEET Neulo ensimmäinen ja viimeinen s joka krs:lla o = reunas. 
LYHENTEET s = silmukka, helmin = helmineule, o = oikein, n = nurin, krt = kertaa, sileää = sileä neule, krs = kerros. 

PALMIKKONEULE Neulo kummassakin reunassa sileäneuleessa palmikko seuraavasti; Siirrä 5 s apupuikolle työn eteen, neulo 5 o, neulo
 apupuikon s:t o. Toista näitä palmikoita joka 12. krs koko ajan. HUOM! 5 krs:n jälkeen neulotaan keskimmäisessä
 sileäneuleessa palmikko. Toista myös näitä palmikoita joka 12. krs:lla. 

HELMINEULE 1. krs : Oikealta. Neulo 1 o, 1 n krs loppuun. 
 2. krs : Neulo o nurin ja n oikein. Neulo krs 2 koko ajan. 

TYYNYNPÄÄLLINEN Luo 84 s puikoille nro 6 ja neulo helmin 17 krs. Neulo seuraavasti: 10 s helmin, 10 s nurin, 8 s sileää ja lisää 2 s tasavälein
 näiden s:n välissä (=10 s), 10 s nurin, 8 s sileää ja lisää 2 s kuten aiemmin, 10 s nurin, 8 s sileää ja lisää 2 s kuten aiemmin,
 10 s nurin, 10 s helmin (= 90 s). 6. krs:lla neulotaan kaksi ulointa palmikkoa ja sitten 5 krs:n jälkeen neulotaan keskimmäinen
 palmikko, neulo sen jälkeen palmikoita kuten yllä on mainittu. Toista palmikoita 15 krt, neulo vielä 5 krs ja sen jälkeen
 helmin 6 krs. Tee 3 napinläpeä (napinläpi: päätä 2 s ja luo ne uudelleen seur. krs:lla), yksi jokaisen palmikon kohdalle.
 Neulo vielä 10 krs helmin ja päätä o s:t nurin ja n s:t oikein. 

TUPSUT Kierrä 10 cm:n kartongin ympäri n. 3 m lankaa. Pujota lanka parsinneulaan ja vedä lyhyen pään läpi ja solmi 
 2 solmua ja leikkaa vastakkaisesta päästä. Solmi solmu keskelle. Ravista tupsua ja leikkaa muotoile saksilla. 

VIIMEISTELY Taita tyynynpäällinen oikeat puolet vastakkain alun ja lopun helmineule päällekkäin napinläpipuoli sisälle. 
 Helmineulereunat on tarkoitettu tyynyn taakse keskelle. Ompele tupsu joka kulmaan. 

PESUOHJE Kaikissa lankavyötteissä mainitaan langoille suositeltu pesuohje. Valmiille tuotteelle suosittelemme hellävaraista pesua. 
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