Mirjamin muisto
Kolmiohuivi
Huivin mitat pingotuksen jälkeen:
Leveys (yläreuna): 160 cm, korkeus (niskasta kärkeen): 80 cm
Lanka: Onion Nettle Sock, 70% villa, 30% nokkoskuitu, 50g = 185m
Langan menekki:
Yksivärinen huivi: 250 g, Kaksivärinen huivi: Pääväri 200 g, kuvioväri 100 g
Tarvikkeet: pyöröpuikko 80 cm tai 100 cm, 3,50 mm, silmukkamerkkejä 21 kpl
Neuletiheys sileää neuletta: 10 cm = 21 s, 34 krs

Lue koko ohje huolellisesti läpi ennen neulomisen aloittamista. Huivi aloitetaan niskasta keskeltä ja neulotaan ulospäin
“helmaa” kohden. Lopuksi neulotaan pitsireuna. Huivin voi neuloa yhdellä tai useammalla värillä. Ohjeessa on yksi‐ ja
kaksivärisen huivin ohje.

Yksivärinen ja kaksivärinen huivi:
Luo langanpätkälle 3 s. Neulo edestakaisin ainaoikeinneulosta päävärillä 9 krs. Kun olet krs:n lopussa, poimi puikolle
neulomalla pitkältä sivulta 3 uutta s. Poimi neulomalla aloitusreunasta 3 s ja poista langanpätkä. Puikolla on 9 s.
Nurjan puolen krs: neulo 3 o, 3 n, 3 o, käänny. Merkitse keskimmäinen s silmukkamerkillä. Oikean puolen krs: 3 o, lk,
1 o, lk, 1 o, lk, 1 o, lk, 3 o, käänny. Nurjan puolen krs: 3 o, 7 n, 3 o. Toista näitä kahta krs:ta, niin että lisäysten (=lk)
välillä olevien s:iden määrä lisääntyy aina kahdella joka 2. krs:lla. Neulo 3 reunasilmukkaa (=rs) jokaisella krs:lla
ainaoikein. Neulo, kunnes yhdellä puoliskolla (ennen tai jälkeen keskimerkin) ilman rs:ita ja keskisilmukkaa on 143 s.
Lisää seuraavalla op:n krs:lla s:ita rs:iden sisäpuolella seuraavasti (muista normaalit lisäykset rs:iden ja keskisilmukan
vieressä): 7 o *lk, 8 o*, toista *‐* yht. 16 krt, 8 o. Toista lisäykset keskisilmukan jälkeen. Käänny, neulo nurjalla kaikki
s:t o ja lk:t kiertäen o. Yhdellä puoliskolla on nyt 161 s (ilman ainaoikeinneulottuja rs:ita ja keskisilmukkaa).
Neulo 2 krs:ta o, muista normaalit lisäykset rs:iden ja keskisilmukan vieressä. Yhdellä puoliskolla on nyt 163 s (ilman
ainaoikeinneulottuja rs:ita ja keskisilmukkaa).
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Jatka kohdasta Yksivärinen huivi tai Kaksivärinen huivi.
Yksivärinen huivi:
Aloita pitsireunan neulominen. Neulo aluksi 3 rs o, lk, aloita sitten neulominen Piirroksen 1 mukaan. Toista Piirroksen
1 valkoisella merkityt s:t yht. 9 kertaa, neulo sitten pinkillä merkitty s. Käytä silmukkamerkkejä mallikertojen välissä.
Neulo keskisilmukka: 1 lk, keskisilmukka o, 1 lk, toista mallikerta yht. 9 krt, neulo sitten pinkillä merkitty silmukka, lk,
3 rs o. Neulo mallikerran kaikki krs:t (1‐10). Neulo reunoissa (9 mallikerran ulkopuolella, rs:iden sisäpuolella) s:t sileää
neulosta. Toista Piirroksen 1 krs:t 1‐10 yht. 2 kertaa. Aloita seuraavalla krs:lla rs:iden jälkeen neulominen Piirroksen
2 mukaan. Toista Piirroksen 1 mallikerta 9 krt ja ennen keskisilmukkaa neulo vielä Piirroksen 3 mukaan. Neulo
keskisilmukan jälkeen samoin kuin 1. puolikkaassa. Eli huivin kummassakin puolikkaassa tulee reunoihin puolikas uusi
mallikerta. Toista korkeudessa Piirroksia 2, 1 ja 3 yht. 2 kertaa. Aloita sitten reunassa kokonaisella uudella
mallikerralla Piirroksen 1 mukaan (=huivin puolikkaassa yht. 11 mallikertaa). Neulo krs:t 1‐10. Nyt mallikerta on
toistettu korkeudessa kokonaisuudessaan yht. 5 kertaa. Neulo vielä ainaoikeaa 2 krs. Päätä silmukat löyhästi tai
käyttämällä Knitty.comissa julkaistua Jeny’s Surprisingly stretchy bind off ‐tekniikkaa
(http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php).
Kaksivärinen huivi:
Ota käyttöön kuvioväri ja katkaise pohjaväri‐lanka. Aloita pitsireunan neulominen. Neulo aluksi 3 rs o, lk, aloita sitten
neulominen Piirroksen 1 mukaan. Toista Piirroksen 1 valkoisella merkityt s:t yht. 9 kertaa, neulo sitten pinkillä
merkitty s. Käytä silmukkamerkkejä mallikertojen välissä. Neulo keskisilmukka: 1 lk, keskisilmukka o, 1 lk, toista
mallikerta yht. 9 krt, neulo sitten pinkillä merkitty s, lk, 3 rs ainaoikein. Neulo reunoissa (9 mallikerran ulkopuolella,
rs:den sisäpuolella) s:t sileää neulosta. Neulo mallikerran kaikki krs:t (1‐10). Katkaise kuvioväri‐lanka ja ota käyttöön
pohjaväri. Toista Piirroksen 1 krs:t 1‐10 2. kerran. Katkaise pohjaväri‐lanka ja ota käyttöön kuvioväri. Aloita rs:iden
jälkeen neulominen Piirroksen 2 mukaan. Toista Piirroksen 1 mallikerta 9 krt ja ennen keskisilmukkaa neulo vielä
Piirroksen 3 mukaan. Neulo keskisilmukan jälkeen samoin kuin 1. puolikkaassa. Eli huivin kummassakin puolikkaassa
tulee reunoihin puolikas uusi mallikerta. Neulo krs:t 1‐10. Katkaise kuvioväri‐lanka ja ota käyttöön pohjaväri. Neulo
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krs:t 1‐10 Piirroksien 2, 1 ja 3 mukaan. Katkaise pohjaväri‐lanka ja ota käyttöön kuvioväri. Aloita reunassa
kokonaisella uudella mallikerralla Piirroksen 1 mukaan (=huivin puolikkaassa yht. 11 mallikertaa). Nyt mallikerta on
toistettu korkeudessa kokonaisuudessaan yht. 5 kertaa. Neulo ainaoikeaa 2 krs. Päätä s:t löyhästi tai käyttämällä
Knitty.comissa julkaistua Jeny’s Surprisingly stretchy bind off ‐tekniikkaa
(http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php).

Piirros 1:

↑aloita neulominen tästä
Piirros 2:

Piirros 3:

↑aloita neulominen tästä

↑aloita neulominen tästä

Huomioitavaa: Piirroksissa on kaikki kerrokset. Mallikerran silmukkamäärä vaihtelee kerroksien välillä. Laske
silmukkamäärät piirroksen mukaan.
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Sanasto:
valkoinen ruutu = neulo oikein oikealla, nurin nurjalla
ainaoikein
langankierto (lk)
2 s o yhteen
nosta 1 s oikein neulomatta, 1o, vedä nostettu s neulotun s:n yli
tyhjä ruutu, ei silmukkaa
Piirros 1: Neulo tämä silmukka vain yhdeksännen mallikerran jälkeen, kummankin huivipuoliskon lopuksi

Jotta pitsikuvio tulisi kauniisti esiin, pingota valmis huivi: liota huivia kädenlämpöisessä vedessä puolisen tuntia,
purista liika vesi pois pyyhkeiden välissä ja pingota huivi tasaiselle alustalle. Pingota yläreuna mahdollisimman tiiviisti
neuloin (tai pingotusraudoin), päättelyreunassa pingota huivin kärki ja jokainen pitsikuvion huippu. Anna kuivua.

Olen tehnyt huiviohjeen isäni äidin, eli “Kosken Mummon” Mirjam Urmaksen muistolle. Mummoni nukkui pois 99 vuoden
iässä joulukuussa 2015.

Palautetta ohjeesta tai korjausehdotuksia? Laita viestiä: mielitty@iki.fi
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