ALP+106
Meiju tunika, irtokaulus ja rannettimet
Malli: Sanna Vatanen
Koko: S/M – L/XL, tunikan helman ympärys 110-120
cm, kappaleiden ympärys hihojen yhdistämisen
jälkeen 200- 220 cm, ympärys harteiden kohdalla 104124 cm, pituus 66-69 cm.
Tuubin ympärysmitta 60-64 cm, korkeus n. 30 cm.
Rannettimien ympärysmitta 24-28 cm, korkeus n. 34
cm
Langanmenekki: teetee Alpakka+, keltainen (3810),
lila (7002) (100 g /140 m, 100 % villa), puseroon
keltaista 400-500 g, irtokaulukseen keltaista 100 g,
lilaa 100 g, rannettimiin keltaista 100 g, lilaa 100 g
Puikot: pyöröpuikot 40 ja 80 cm nro 4, sukkapuikot
nro 4
Tiheys: 19 s sileää oikeaa = 10 cm, 17 s 2-väristä mallineuletta = 10 cm
Mallineuleet: sileä oikea suljettuna neuleena, 1 o, 1 n -joustin, ainaoikeinneulos, 2-värinen
mallineulos irtokaulukseen ja rannettimiin, jaollinen 4 s:lla:
1.krs: neulo keltaisella (K) *3 o, nosta 1 s neulomatta*, toista *-*.
2.krs: (K) *3 n, 1 s neulomatta*, toista *-*.
3.krs: neulo lilalla (L) 2 o, nosta 1 s neulomatta, *3 o, nosta 1 s neulomatta*, toista *-*, 1 o.
4.krs: (L) 2 n, nosta 1 s neulomatta, *3 n, nosta 1 s neulomatta*, toista *-*, 1 n.
5.krs: (K) 1 o, *nosta 1 s neulomatta, 3 o*, toista *-*, 2 o.
6.krs: (K) 1 n, *nosta 1 s neulomatta, 3 n*, toista *-*, 2 n.
7.krs: (L) *nosta 1 s neulomatta, 3 o*, toista *-*.
8.krs: (L), *nosta 1 s neulomatta, 3 n*, toista *-*.
Toista kerroksia 1-8.
Raglantunika
Helma
Luo 208-228 s ja neulo pyörönä 1 o, 1 n -joustinta 2 cm. Neulo 1 krs nurjaa. Laita merkkilangat
sivuihin lisäyksiä varten(104+104 s – 114+114 s). Jatka sileää oikeaa. Kun kappaleen korkeus on 7 cm
lisää 4 s seuraavalla kerroksella:
Neulo merkkilangasta 2 o, ota silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen puikolle ja neulo se oikein.
Neulo kunnes toiseen merkkilankaan on 2 s tee lisäys kuten edellä, toista lisäys merkkilangasta 2 s:n
jälkeen ja vielä 2 s ennen toista merkkilankaa.
Toista lisäykset vielä 4 x aina 3 cm välein. = 228-248 s
Kun kappaleen korkeus on 22-23 cm päätä molemmissa sivuissa merkkilankojen molemmin puolin 5
s. =208-228 s. Jätä s:t odottamaan.
Hiha
Luo 94-104 s ja neulo pyörönä 1 o, 1 n -joustinta 2 cm. Päätä krs:n alusta 10 s ja neulo loput s:t
nurjaa. = 84-94 s. Neulo toinen hiha samoin.
Yhdistä hiharesorit ja helma: 84-94 s + 104-114 s + 88-94 s + 104-114 s = 376-416 s

Aloita raglankavennukset seuraavan krs:n alussa, krs alkaa vasemman hihan ja etukappaleen
yhdistämiskohdasta:
Neulo 1. krs:lla hihan viimeinen ja etukappaleen 1. s yhteen ylivetokavennuksella, neulo
etukappaleen toiseen reunaan ja neulo etukappaleen viimeinen s ja hihan 1. s 2 o yhteen, neulo
takakappaleen puolella samoin. =372-412 s
Neulo 3 krs. Kavenna seuraavalla krs:lla seuraavasti, (krs alkaa kavennetulla silmukalla):
Neulo 1 o, tee ylivetokavennus. Neulo etukappaleen toiseen reunaan, neulo 2 o yhteen, 1 o
(kavennettu s), tee ylivetokavennus. Neulo hihan toiseen reunaan takakappaleen puolelle, neulo 2 o
yhteen, 1 o (kavennettu s), tee ylivetokavennus. Neulo takakappaleen toiseen reunaan, neulo 2 o
yhteen. Kerroksen aikana kaventuu 8 s.
Toista kavennukset samoin vielä 21 x aina 1,5 cm välein. = 196-236 s
Jatka kavennuksia vielä 6-8 x aina 1 cm välein. = 148-172 s
Kavenna seuraavalla krs:lla seuraavasti (alkaa etukappaleen vasemmasta raglasta):
*Tee raglankavennus kuten aiemminkin, neulo 4-6 o, tee ylivetokavennus, 3-5 o, ylivetokavennus, 35 o, ylivetokavennus, 9 o, 2 o yhteen, 3-5 o, 2 o yhteen, 3-5 o, 2 o yhteen, 4-6 o, tee raglankavennus,
2-5 o, ylivetokavennus, 2 -5o, ylivetokavennus, 7 o, 2 o yhteen, 2-5 o, 2 o yhteen, 2 o*, toista *-*. =
120- 144 s
Neulo 1 krs oikeaa. Kavenna seuraavalla krs:lla seuraavasti:
*Tee raglankavennus kuten aiemminkin, neulo 3-5 o, tee ylivetokavennus, 2-4 o, ylivetokavennus, 24 o, ylivetokavennus, 9 o, 2 o yhteen, 2-4 o, 2 o yhteen, 2-4 o, 2 o yhteen, 3-5 o, tee raglankavennus,
1-4 o, ylivetokavennus, 1-4 o, ylivetokavennus, 7 o, 2 o yhteen, 1-4 o, 2 o yhteen, 2 o*, toista *-*. =
92-116 s
Neulo 1 krs oikeaa. Tee vielä koossa L/XL kavennukset seuraavalla kerroksella raglansaumoissa. =
108 s
Neulo pääntien reunus: *1 krs nurjaa, 1 krs oikeaa*, toista *-* vielä 1 x. Päättele s:t neuloen ne
nurin.
Ompele hihan ja miehusta päättelyreunat yhteen. Päättele langat.
Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
Irtokaulus / kauluri
Luo lilalla langalla 100-108 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurjaa. Laita merkkilanka kerroksen
aloituskohtaan. Aloita mallineule ohjeen mukaan. Kun kauluksen korkeus on n. 30 cm ja olet
neulonut 2 viimeistä kerrosta keltaisella, neulo 1 krs lilalla oikeaa ja päättele s:t neuloen ne nurin.
Päättele langat.
Vasen rannetin
Luo lilalla sukkapuikoille 40-48 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinta 2 cm. Aloita mallineule ohjeen mukaan.
Kun rannettimen korkeus on n. 30 cm ja olet neulonut 2 viimeistä kerrosta keltaisella, neulo 1 krs
lilalla oikeaa, päättele II-puikon viimeiset 7 s peukaloaukkoa varten. Luo päätellyt s:t seuraavalla
kerroksella takaisin. Jatka neuloen 1 o, 1 n -joustinta 2 cm. Päättele s:t neuloen o s:t oikein ja n s:t
nurin.
Neulo oikea rannetin muuten samoin mutta tee peukaloaukko III puikon alkuun.
Päättele langat.
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