Olisinpa sylissäsi -huivi

Mysteerineulonnan toinen osa.
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TOINEN OSA
PALLO SAA SIIVET

Nyt aloitetaan huivin muotoilu pituussuuntaan.
Ensin päätellään yhden osion silmukat, neulotaan kolmen osion silmukoilla, päätellään taas
yhden osion silmukat ja jatketaan neulomista
kolmen osion silmukoilla.
Päättely 1 Pm, luo puikolle kaksi uutta silmukkaa
(i-cord): *1 o, 2 o yht, siirrä kaksi silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle*. Toista * – *, kunnes
tulet seuraavalle merkille ja oikealla puikolla on
kaksi silmukkaa. Nämä kaksi silmukkaa muodostavat jatkossa i-cord reunuksen siipeen, pm.
Jatka seuraavan osion silmukoilla:
2 o yht, neulo oikein, kunnes jäljellä on 1 s ennen merkkiä, oe&t, sm, neulo oikein seuraavaan
merkkiin asti, sm, oe&t, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s ennen merkkiä, 2 o yht, pm.
Toista Päättely 1 eli päättele seuraavan osion silmukat i-cordilla.
2 o yht, neulo oikein, kunnes jäljellä on 1 s ennen merkkiä, oe&t, sm, neulo oikein seuraavaan
merkkiin asti, sm, oe&t, neulo oikein, kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yht.

5. krs NP Väri A nurin.
6. krs OP Väri B oikein.
7. krs NP Väri C oikein.
8. krs OP Väri A oikein.
9.–11. krs NP, OP, NP Väri B 3 kerrosta nurin.
12.–14. krs OP, NP, OP Väri C 3 kerrosta oikein.
15.–17. krs NP, OP, NP Väri A 3 kerrosta nurin.
18. krs OP Väri B oikein.
19. krs NP Väri C nurin.
20. krs OP Väri A oikein.
21. krs NP Väri B nurin.
22. krs OP Väri C nurin.
23. krs NP Väri A nurin.
24. krs OP Väri B oikein.
25. krs NP Väri C oikein.
26. krs OP Väri A oikein.
27.–29. krs NP, OP, NP Väri B 3 kerrosta nurin.
30.–32. krs OP, NP, OP Väri C 3 kerrosta oikein.
33.–35. krs NP, OP, NP Väri A 3 kerrosta nurin.
Katkaise värit A ja C.

Poimi edellisen päättelyn i-cordin alusta kaksi
silmukkaa puikolle (tämän puolen i-cord).
Pallossa on nyt kahdesta kohdasta päätelty
silmukat ja sitä jatketaan neulomalla kahteen
suuntaan vuorotellen tai halutessasi yhtaikaa.

LYHENTEET

RAITAA

2 o/n yht Neulo 2 silmukkaa oikein/
nurin yhteen.

Raita osiossa neulotaan oikein ja nurin kaikilla väreillä alla olevan ohjeen mukaisessa
järjestyksessä.
Oikean puolen kerroksilla muotoillaan työtä niin,
että kerroksen alussa kavennetaan, keskellä lisätään ja lopussa taas kavennetaan. Molempiin
reunoihin tulee 2 silmukan i-cord reunus:
Oikea puoli (OP) Ic, 2 o yht, neulo alla olevan
ohjeen mukaan, kunnes jäljellä on 2 s ennen
merkkiä, oe&t, 1 o, sm, neulo alla olevan ohjeen
mukaan merkille asti, sm, oe&t, neulo alla olevan
ohjeen mukaan, kunnes jäljellä on 4 s, knk, ic.
Nurja puoli (NP) Ic, neulo alla olevan ohjeen mukaan, ic.
1. krs NP Väri C oikein.
2. krs OP Väri A oikein.
3. krs NP Väri B nurin.
4. krs OP Väri C nurin.
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am/sm/pm Aseta/siirrä/poista
silmukkamerkki. Kerroksen
vaihtumiskohdassa kannattaa
käyttää muista silmukkamerkeistä
erottuvaa silmukkamerkkiä.
ic Kahden silmukan i-cord eli
putkineulos. Kerroksen alussa
silmukat neulotaan oikein ja
kerroksen lopussa nostetaan
neulomatta lanka työn edessä.
knk Kahden noston kavennus.
Nosta 2 silmukkaa neulomatta yksi
kerrallaan kuin neuloisit ne oikein.
Neulo silmukat takareunoista oikein
yhteen.
oe&t Neulo silmukka oikein ensin
etureunasta ja sitten takareunasta
(yksi silmukka lisätty).

