< Ullan neuleohjepohja > 

< 22-6-2008: editoitu ytimekkäämmäksi. 
15-6-2007: langan metrimäärä lisätty kohtaan Lanka ja langan menekki >  

< Täytä tähän neuleohjeesi. Poista kaikki kursiivilla/kulmasulkujen ( < > ) sisällä olevat tekstit ja tarpeettomat kohdat ennenkuin lähetät ohjeen. Älä käytä kursiivia koko ohjeeseen, vaan pelkästään tarvittavien kohtien korostamiseen.

Tallenna ohje rtf-muodossa ja nimeä se ohjeesi mukaan. (File – Save As... / Tiedosto – Tallenna nimellä... ja valitse tiedostotyypiksi rtf.)

Huomaa, että tämä on hyvin suurpiirteinen ja siitä voi puuttua juuri sinun ohjeesi kaipaamia kohtia. Jos haluat antaa ohjeestasi lisätietoja, lisää ne sopivaksi katsomaasi kohtaan.

Mainitse, jos ohje on julkaistu jossain aikaisemmin ja laita viittaus siihen. Huomaa, että jos ohje on julkaistu aikaisemmin suomen- tai muunkielisenä, se ei voi osallistua kansikuvaneuleen äänestykseen. 

Katso lisää Ullan sivuilta Info > Aineisto.
 
Lähetä ohjeesi osoitteeseen ohjeet@ullaneule.net >


Ohjeen nimi

< Anna ohjeellesi nimi.  >

< Työn esittely >

< Esittele työsi. Esittelytekstissä voit kertoa esim. mikä inspiroi suunnittelemaan työn, mikä siinä on kiinnostavaa / erikoista, mistä sen nimi on peräisin... >

Lanka ja langan menekki

< Kirjoita lanka ja langan menekki muodossa Lanka, (langan koostumus; kerän grammat / metrimäärä), menekki grammoina, langan väri (mahd. värin numero). Jos lankoja on useita, listaa ne allekkain. Jos käytät harvinaista lankaa, voit myös kertoa korvaavan langan / korvaavat langat. >

Esim.
Lanka X (75 % villaa, 25 % akryylia; 100 g / 130 m), 300 g luonnonvalkoista (001)
Lanka Y (50 % angoraa, 50 % villaa; 50 g / 60 m), 200 g mustaa (100)

Neuletiheys

< Ilmoita neuletiheys silmukoina ja kerroksina 10 cm:llä. Ilmoita neuletiheys ainakin mallineuleen mukaisesti, mielellään myös sileässä neuleessa.

Esim.
26 s ja 36 krs sileää neuletta = 10 cm >

Puikot 

< Ilmoita puikkojen koko millimetreinä (ei nro:na). Mainitse, jos kyseessä ovat sukkapuikot tai pyöröpuikot. Jos puikkoja tarvitaan useita kokoja, listaa ne allekkain omiin kappaleisiinsa. >

Esim.
5 mm tai käsialan mukaan
Pyöröpuikot, 3 mm tai käsialan mukaan
Sukkapuikot, 4 mm tai käsialan mukaan

Muut tarvikkeet

< Listaa mahdolliset muut tarvikkeet: napit, vetoketjut, nauhat... >

Esim.
3 nappia, halkaisija 4 mm

Koko

< Neuleen koko ja mitat. >

Esim.
M-L, valmiin puseron vartalonympärys 100 cm, hihan pituus 50 cm
3 kk lapselle, valmiin myssyn päänympärys xx cm
Huivin pituus 120 cm, leveys 40 cm
Kengännumero 37-38

Jos mahdollista, piirrä myös kaavakuvat, jos työ on monimutkainen.

Jos ohjeessa on useita kokoja, voit ilmoittaa koot myös taulukossa yhdessä langan menekin kanssa.

Ohje

Ennen kuin aloitat

< Jos haluat antaa neuvoja tai ohjeita tai mainita asioita, jotka on erityisesti otettava huomioon ennen aloittamista. >

< Kirjoita ohje tähän. Jos ohjeessa on useita kokoja, erota eri kokojen tiedot toisistaan ajatusviivalla: 24 – 35 – 46. Älä laita kaksoispistettä otsikkojen jälkeen!

Esim. paita- tai villatakkiohjeessa listaa vaiheet seuraavassa järjestyksessä ja lisää tarpeen vaatiessa osuuksia sopiviin kohtiin: 

Etukappale
Takakappale
Hihat

Viimeistely

< Viimeistelyohjeet, pingotus ym. >

Kaaviot

< Lähetä ohjeeseen liittyvät kaaviokuvat erillisinä tiedostoina >

Vinkkejä

< Jos haluat antaa vinkkejä ohjeen muuntelua tai koon muuttamista varten >


< Kuvat >

< Älä liitä kuvia tähän tiedostoon, vaan lähetä ne erillisinä! >


< Esittely >

< Kirjoita lyhyt esittely itsestäsi kolmannessa persoonassa: ”NN on neulonut...” >


