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huppu

käännä loppuosan päälle 102 krs/ 78 cm

käännä loppuosan päälle

PIPARMINTTU-
MAKUUPUSSI
Malli: Pirkanmaan Kotityö Oy

Valmis koko: n. 39 x 71 cm

Tarvikkeet: Roosa nauha -lanka 
(75 % villa, 25 % polyamidia, vyyhti 100 g)  
- valkoinen (47) n.100 g 
- vaaleanpunainen (57) 100 g 
- pinkki (55) 100 g

Puikot no 5, virkkuukoukku 3½.

Neuletiheys: 10 cm = 18 s ja 28 krs. 

Mallikerta:
6 krs 55 pinkki
6 krs 57 vaaleanpunainen
*6 krs 47 valkoinen
6 krs 55 pinkki
6 krs 47 valkoinen
6 krs 57 vaaleanpunainen
6 krs 55 pinkki
6 krs 57 vaaleanpunainen* 
*-* toista mallikerta

Työohje: Makuupussi neulotaan 
kaksinkertaisella langalla.
Työ aloitetaan pitkästä sivusta mallikerran 
mukaan raidoittaen. Raidan korkeus on 6 
kerrosta= n. 2 cm
Luo 135 silmukkaa pinkillä. Neulo sileää 
neuletta kunnes olet 17. raidassa ja 
aloittamassa sen viimeistä kerrosta. Aloita 
kerros päättelemällä 50 silmukkaa. Jatka 
lopuilla 85 silmukalla 17 raitaa. Päättele työ.

Reunat: Virkkaa vaaleanpunaisella reunat 
yksinkertaisella langalla:
1 krs. kiinteitä silmukoita joka toiseen 
silmukkaan.
2 krs. * 4 pylvään ryhmä, jätä väliin edellisen 
krs 2 ks, 4 pylvään ryhmä, jätä väliin edell. 
krs 2 ks ja 1 pylväs jätä väliin edell. krs 2 ks, 
2 kjs, 1 pylväs samaan silmukkaan edell. 
pylvään kanssa.*

Kokoaminen: Taita neule kaksikerroin 
niin, että kapeampi osa taittuu pitkän osan 
päälle. Ompele taitetun sivun ja alla olevan 
osan alareunat yhteen nurjalta.
Taita yläosan (=huppu) kulmat vastakkain 
ja ompele neljä nappia niihin kohtiin joissa 
vastakappaleessa on kahden pylvään kohta 
(=napinläpi).  Ompele samoin 5 nappia 
oikealle reunalle tasaisin välein vastareunan 
kahden pylvään kohtiin (= napinläpi). 
Mittaa hupun keskisauman virkatusta 
reunasta 23 cm alaspäin ja ompele 1 nappi, 
tee samoin toiselle puolelle. Hae napille 
napinläpi peiton yläreunasta noin 12 cm 
päästä reunasta ja kiinnitä.


