4616 Lapsen pusero hupulla
Koko:

1

3

(4)

v

Vartalonympärys:

56

(58)

60

Pituus:

40

(42)

cm.

38

(2)

(38)

Lanka:

Muut tarvikkeet:

cm.

Dolce mohair (60 % kid mohair ja 40 % polyakryyli) 50 g = 150 m.

Langanmenekki:
Puikot:

(62)

3

(4)

4

(5)

kerää

Pyöröpuikko nro 5 - 60 cm, virkkuukoukku nro 4,5 reunusta varten
6 nappia ja 5 silmukkamerkkiä

Tiheys: 17 s = 10 cm puikoilla nro 5.

ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli
Takakappale: Luo 77 (79) 85 (91) s puikoille nro 5. Neulo 13 krs aina oikeaa. Huom:
Kavenna 3. krs:n jälkeen kappaleen keskellä seuraavasti: 1 ylivetokavennus, 3 o, 2 o
yhteen. Toista kavennukset 3 keskimmäisen s:n mol. puolin vuorotellen joka 4. ja 6. krs:lla
vielä 10 (12) 12 (13) kertaa. Neulo 13 aina oikean krs:n jälkeen sileää oikeaa ja neulo 1
krs nurin, jätä työ odottamaan.
Etukappale: Neulo kuten takakappale, mutta kun työssä on 9 (10) 10 (11) kavennusta,
päätä kappaleen keskimmäinen silmukka ja neulo mol. kappaleet erikseen valmiiksi.
Vasen puoli: Toista kavennus op:n krs:lla kuten aikaisemminkin: Neulo kunnes puikolla
on jäljellä 3 s, 1 ylivetokavennus, 1 o. Toista kavennus vielä 2 (3) 3 (3) kertaa. Neulo
lopuksi 1 krs nurin.
Oikea puoli: Toista kavennus op:n krs:lla kuten aikaisemminkin: 1 o, 2 o yhteen, neulo krs
oikein loppuun. Toista kavennus vielä 2 (3) 3 (3) kertaa. Neulo lopuksi 1 krs nurin. Jätä työ
odottamaan.
Hihat: Luo 44 (46) 46 (48) s puikoille nro 5. Neulo 13 krs aina oikeaa. Huom: Kavenna 4.
krs:lla 1 s kummassakin reunassa. Toista kavennukset joka 4. krs:lla vielä 2 kertaa. Jatka
neuloen sileää oikeaa kunnes hihan pituus on 23 (24) 26 (28) cm. Jätä työ odottamaan ja
neulo toinen hiha samoin.
Neulo kaikki kappaleet samalle puikolle: Neulo kappaleet samalle pyöröpuikolle
seuraavasti: oikea etukappale, laita s-merkki, hiha, laita s-merkki, takakappale, (neulo

takakappaleen keskikohtaan ja laita s-merkki keskimmäiseen s:aan, neulo loput
takakappaleen s:t), laita s-merkki, toinen hiha, laita s-merkki, vasen etukappale. Neulo
np:n krs. Aloita op:lla raglan-kavennukset, kavennukset halkion reunassa sekä keskellä
takana: 1 o, 2 o yhteen, neulo 2 s:n päähän s-merkistä, 1 ylivetokavennus, 2 o yhteen,
neulo 2 s:n päähän s-merkistä, 1 ylivetokavennus, 2 o yhteen, neulo 3 s:n päähän smerkistä, 1 ylivetokavennus, 3 o, 2 o yhteen, neulo 2 s:n päähän s-merkistä, 1
ylivetokavennus, 2 o yhteen, neulo 2 s:n päähän s-merkistä, 1 ylivetokavennus, 2 o yhteen,
neulo 3 s:n päähän halkion reunasta, 1 ylivetokavennus, 1 o. Toista kavennukset joka 4.
krs:lla vielä 2 (3) 3 (4) kertaa ja sitten joka 2. krs:lla kunnes työssä on jäljellä 65 (65) 65
(77) s. Neulo 1 np:n krs. Neulo viim. op:n krs:lla kaikki s:t pareittain yhteen, paitsi keskellä
takana ja rs:t mol. reunassa. Neulo 1 krs nurin ja päätä samalla s:t.
Huppu: Luo 76 (78) 82 (82) s puikoille nro 5. Neulo 13 krs aina oikeaa. Jatka neuloen
sileää oikeaa, aloittaen nurjalla krs:lla työn op:lla, sillä reunus käännetään lopuksi op:lle.
Kun työn korkeus on 22 (23) 23 (24) cm, päätä mol. reunassa 9 s jokaisen krs:n alussa
yhteensä 3 kertaa. Päätä loput s:t.
Viimeistely: Ompele sivu- ja hihasaumat. Virkkaa halkion reunoihin 2 krs:ta ks:oita ja 1
krs kiinteitä kjs:oita sekä virkkaa samalla kjs:oilla napinlävet halkion oikeaan reunaan.
Ompele hupun takasauma, käännä hupun reunus op:lle ja kiinnitä huppu pääntielle.
Suunnittelu ja ohje: Cewec

