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Helmikairaranteenlämmittimet
@Jaana Luhtala 2020
Helmikairat on suunniteltu Joululankakalenteriin.
Ohje on tehty varta vasten Jaanan Lankapajan luukusta
löytyvälle Hupulaanen minivyyhdille.
Käytössä suomalainen villalanka on parasta rannehoitoa
kipeille nivelille ja ranteen tulehduksille.
Suomalainen villan lämpö auttaa puutumiseen, käsien verenkiertoon ja sitä myötä myös kylmiin ja
kankeisiin niveliin.
Mukavaa joulunodotusta!
Jaana

Jaanan Lankapaja
Lanka: Lakian Lairalta Hupulaanen,
85 % suomalainen villa, 15 % nylon, menekki 58 metriä ( Langan vahvuus on 100g/230m / DK)

Puikot: 3 - 3,25mm
Tiheys: 10cm = 22 s ja 30 krs kuvioneuletta
Rannekkeen koko: Naisen koko 7-8, Ympärys 18cm, pituus 10cm
Vaikeustaso: helppo
Halutessasi puolita minivyyhti kahteen yhtä suureen osaan. Voit myös neuloa yhtä aikaa molempia samalta
kerältä toinen aloittaen sisältä ja toinen ulkoa.
Jos olet rohkea ja haluat neuloa rannekkeet yksitellen, sekin onnistuu. Lankaa pitäisi jäädä muutama metri.

Ohje:
Luo neulomalla 40 silmukkaa. Jaa silmukat neljälle puikolle pyöröksi (10-10-10-10) tai neulo pyöröpuikoilla
looppaamalla.
1. krs: Neulo 1 krs nurin
2. krs: Neulo 1 krs oikein
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Toista 1.-2. kerroksia vielä 2 kertaa (yht 6 krs)
7. krs: Neulo *1 s kiertäen oikein, 1 s nurin*. Toista *_* kerros loppuun.
8. krs: Neulo *1 s kiertäen oikein, 1 s oikein*. Toista *_* kerros loppuun.
Toista 7.-8. kerroksia vielä 9 kertaa. (yht 20 krs)
27. krs: Neulo 1 krs nurin.
28. krs: Neulo 1 krs oikein.
Toista vielä kerran ja neulo lopuksi 1 krs nurin.
Päättele silmukat sopivan löysästi. Mallissa on käytetty seuraavaa päättelytekniikka, joka vie hiukan
enemmän lankaa, mutta on nätti, eikä kiristä.
Ohje päättelyyn: Neulo 2 s oikein. Pujota vasen puikko näiden kahden silmukan sisään oikean puikon
etupuolelle ja neulo silmukat takareunoistaan yhteen. *Neulo 1 s oikein ja pujota vasen puikko tämän ja
edellisen silmukan sisään oikean puikon etupuolelle ja neulo takareunoistaan yhteen*.
Jatka kerros toistaen * _ * loppuun kunnes silmukat loppuvat ja päättele langat.
Viimeistele rannekkeet kylvettämällä kädenlämpöisessä vedessä. Lanka sisältää kehruuöljyä, joka irtoaa
parhaiten, kun lisäät kylpyveteen hiukan villanpesuainetta. Asettele kuivumaan.
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