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92021. OTSAPANTA JA RANNEKKEET, JOISSA HEIJASTAVA TÄHTI

LANGAT Reflex (61% villaa, 26% polyamidia, 13% heijastelankaa. Noin 50 g = 64 m)

Raggi (70% villaa "Superwash", 30% polyamidia. Noin 100 g = 150 m)

NEULETIHEYS Noin 20 s x 26 krs sileää puikoilla 4 = 10 x 10 cm

LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)

OTSAPANTA:

KOKO Yksi koko Päänympärys: Noin 46-54.

MITAT Ympärys: Noin 40 cm, venyttämättä. Korkeus: Noin 10 cm.

LANGANMENEKKI  

Väri 1: Noin 50 g (Raggi, väri 15126, pun / 15124, vihreä / 1500, valk.

/ 1549, harmaa)

Väri 2: Noin 5 g (Reflex, väri 34101, valk. / 34102, harmaa / 34107, pun / 34106, roosa / 34105, sin.)

RANNEKKEET:

KOKO Yksi koko

MITAT Ympärys: Noin 18 cm, venyttämättä. Pituus: Noin 15 cm.

LANGANMENEKKI 

Väri 1: Noin 50 g (Raggi, väri 15126, pun / 15124, vihreä / 1500, valk. / 1549, harmaa)

Väri 2: Noin 5 g (Reflex, väri 34101, valk. / 34102, harmaa / 34107, pun / 34106, roosa / 34105, sin.)

PUIKOT 4 mm

OHJEET 

Reunas: Uloin s mol. reunoissa neulotaan o joka krs:lla. 

Joustava päättäminen: Neulo s kuten joustinneule. Neulo 2 s, siirrä ne takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen 1 s:ksi. Jos

ne s neulottiin oikein, neulo ne 2 s takareunoista o yhteen. Jos ne s neulottiin nurin, siirrä ne takaisin lanka työn edessä ja neulo ne 2

s nurin yhteen. 

 

OTSAPANTA 

Luo 86 s puikoilla 4.

Krs 1 (nurjalta): Reunas, joustinneuletta: *1 n, 2 o*, toista *-* yhteensä 28 krt, reunas.

Krs 2 (oikealta): Reunas, joustinneuletta: *2 n, 1 o*, toista *-* yhteensä 28 krt, reunas.

Krs 3: Kuten krs 1.

Krs 4: Reunas, 32 s joustinneuletta kuten krs 2, 19 s piirroksen mukaan, 33 s joustinneuletta, reunas.

Jatka neuloen piirroksen mukaan, mutta joustinneuletta mol. reunoissa.

Krs 21 (nurjalta): Kuten krs 1.

Krs 22 (oikealta): Kuten krs 2.

Krs 23 (nurjalta): Kuten krs 1.

Päätä joustavasti oikealta. Ompele takasauma, käytä reunas saumanvaraksi. Päättele langanpäät.

RANNEKKEET 

Luo 38 s puikoilla 4.

Krs 1 (nurjalta): Reunas, joustinneuletta: *1 n, 2 o*, toista *-* yhteensä 12 krt, reunas.

Krs 2 (oikealta): Reunas, joustinneuletta: *2 n, 1 o*, toista *-* yhteensä 12 krt, reunas.

Toista krs 1-2, 8 cm.

Jotta tähti saadaan kämmenselän puolelle, neulotaan oikea ja vasen eri tavoin:

Vasen käsi:

*Seur. krs (oikealta): Reunas, 17 s joustinneuletta kuten krs 2, 19 s piirroksen mukaan, reunas.
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Seur. krs (nurjalta): Reunas, 19 s piirroksen mukaan, 17 s joustinneuletta kuten krs 1, reunas.*

Oikea käsi:

*Seur. krs (oikealta): Reunas, 2 n, 19 s piirroksen mukaan, 15 s joustinneuletta, reunas.

Seur. krs (nurjalta): Reunas, 15 s joustinneuletta, 19 s piirroksen mukaan, 2 o, reunas.*

Toista *-* piirros vielä kerran.

Krs 21 (nurjalta): Kuten krs 1.

Krs 22 (oikealta): Kuten krs 2.

Krs 23 (nurjalta): Kuten krs 1.

Päätä joustavasti oikealta. Ompele sivusauma, käytä reunas saumanvaraksi. Päättele langanpäät.
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Vihjeeksi

Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.

Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.

Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö

neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

Lyhenteet

Neulominen

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kaksoisyliv=kaksoisylivetokavennus, kav=kavennus, k-o=kiertäen oikein, krs=kerros,

krs:n=kerroksen, krt=kertaa, lis=lisäys, lk=langankierto, ns=nurja silmukka/nurjat silmukat, o=oikea silmukka/oikeat silmukat,

p=puikko/puikot, reunas=reunasilmukka, sileä=sileä neule, s=silmukka/silmukat, seur=seuraava, s-kaari=silmukkakkaari,

takakpl=takakappale, yliv=ylivetokavennus, 2-kav=kaksoiskavennus 

Virkkaus

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kav=kavennus, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krs=kerros, krt=kerta/kertaa,

krs:n=kerroksen, ks=kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis=lisäys, lk=langankierto, puolip=puolipylväs, p=pylväs, pp=pitkäpylväs,

p-ryhmä=pylväsryhmä, ps=piilosilmukka, reunas=reunasilmukka, seur=seuraava, s=silmukka/silmukat, takakpl=takakappale
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