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Pitsihelmainen mekko vauvalle

Koko:

3-6

(9-12)

15-18

kk

Vartalonympärys:

48

(52)

56

cm

Pituus:

36

(39)

42

cm

Lanka:

Papyrus (78 % puuvilla, 22 % silkki) 50 g = 120 m

Langanmenekki
väri 09:

3

Puikot:

3 ja 3½

Tiheys:

21 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 3½ = 10 cm.

Muut tarvikkeet:

2 pientä nappia

Lyhenteet:

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, lk =
langankierto
3 o yhteen = nosta 2 s neulomatta kuten neuloisit ne
oikein yhteen, 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli
nosta 1. s neulomatta ja neulo viim. s kiertäen oikein
neuloessasi aina oikein reunusta

Neulontavinkki 1:
Neulontavinkki 2:

(3)

4

kerää

Takakappale: Luo 75 (83) 89 s puikoille nro 3 ½ ja neulo mallineuletta (jaollinen 8 +
1) seuraavasti:
1. ja kaikki parittomat krs:t: Nurin
2. krs: 1 (1) 0 o, *1 o, lk, 2 o, 3 o yhteen (kts neulontavinkki 1), 2 o, lk *, toista * * koko krs:n ajan, neulo krs:n loppuun 2 (2) 1 o.
4. krs: 1 (1) 0 o, *2 o, lk, 1 o, 3 o yhteen, 1 o, lk, 1 o *, toista * - * koko krs:n ajan,
neulo krs:n loppuun 2 (2) 1 o.
6. krs: 1 (1) 0 o, * 3 o, lk, 3 o yhteen, lk, 2 o *, toista * - * koko krs:n ajan, neulo
krs:n loppuun 2 (2) 1 o.
Nämä 6 krs:ta muodostavat 4 kertaa toistettavan mallikerran. Jatka neuloen sileää
oikeaa kunnes takakappaleen korkeus on 24-26-28 cm. Kavenna tasavälein s-luvuksi
51 (55) 59 s. Jatka neuloen sileää oikeaa 2 cm. Päätä kädenteitä varten kummassakin
reunassa 2 s ja sitten 4 reunimmaisen s:n sisäpuolella 1 s joka 4. krs:lla yhteensä 4
kertaa – neulo aina oikeaa mol. reunan 4 s:lla (kts neulontavinkki 2) (= 39 (43) 47 s).
Jatka neuloen reunoilla aina oikeaa ja lopuilla s:oilla sileää oikeaa, kunnes
takakappaleen korkeus on 36 (39) 42 cm. Päätä kummassakin reunassa olkaa varten
10 (11) 12 s ja jätä loput 19 (21) 23 s pääntietä varten s-pitäjälle.

Etukappale: Neulo kuten takakappale, mutta jaa etukappale halkiota varten
neulottuasi 2 krs sileän oikean osuuden kavennusten jälkeen:
Etukappaleen vasenpuoli (op):
1. krs: 28-30-32 o, käänny.
2. krs: Nosta 1 s neulomatta, 4 o, neulo krs nurin loppuun.
Toista krs:ia 1 ja 2, til hele kunnes etukappaleen korkeus on 31-34-37 cm, MUTTA
muista tehdä kädentien kavennukset kuten takakappaleessa. Jätä pääntietä varten
ensimmäiset 8-9-10 s odottamaan s-pitäjälle. Päätä vielä pääntien reunassa 1 s joka
2. krs:lla 4 kertaa. Kun etukappaleen korkeus on 36-39-42 cm, päätä olkaa varten
loput 10 (11) 12 s.
Etukappaleen oikeapuoli: Poimi työn op:lta 1 s jokaisesta halkion reunuksen 5
s:sta ja neulo vasemman puolen peilikuvaksi, mutta tee 1 napinläpi joka 7. krs:lla
seuraavasti: nosta 1 s neulomatta, 1 o, lk, neulo 2 s o yhteen, neulo krs oikein
loppuun.
Viimeistely: Yhdistä olkasaumat. Poimi puikolle nro 3 pääntieltä n. 63 (67) 71 s (sis.
s-pitäjillä odottavat s:t), MUTTA tee 1. krs:lla vielä yksi napinläpi. Neulo yhteensä 3
krs:ta sileää oikeaa ja päätä s:t np:n krs:lla neuloen nurin. Ompele sivusaumat.
Päättele kaikki langanpäät np:lle. Ompele napit paikoilleen.
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