
91337
ALPACKA SOLO 



91337 AINAOIKEIN NEULOTTU TAKKI
LANGAT  ALPACKA SOLO (100 % alpakkaa. 1 kerä noin 50 g = 167 m)
NEULETIHEYS Noin 20-21 s ja noin 46-47 krs ainaoikein puikoilla nro 4 = 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO  Junior
KOOT - CM  50(56-62)68-74(80-86)92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158)164-170 cm
KOOT - IKÄ  0-1(1-4)4-9(9-18) kk 1½-3(3-5)5-7(7-9)9-11(11-13)13-14 + v.
RINNANYMPÄRYS  Noin 46(50)54(58)62(65)70(77)83(90)96 cm
KOKOPITUUS  Noin 21(25)32(34)37(42)45(49)53(56)58 cm
LANGANMENEKKI  Noin 100(100)150(150)150(200)200(250)300(350)350 g
 (väri 29112 / väri 29116 / väri 29111 / väri 29101)
PUIKOT Nro 4
PYÖRÖPUIKKO  Nro 4, 60 cm
VIRKKUUKOUKKU  Nro 3.5
TARVIKKEET  3(3)3(4)4(5)5(5)5(5)5 nappia
IDEOINTI  Järbo Garn
DESIGN & OHJE  Soolorado/Sanna Mårdh Castman SÄHKÖPOSTI freelance.designer.sanna@jarbo.se
SUOMENNOS  Irma Sinerkari

KOKOTAULUKKO  Järbo Garnin kokotaulukko: Ohjeissamme vaatteen liikkumaväljyys vaihtelee vaatteen mallin ja muotoilun mukaan. Jotta  
 saisit oikean koon, suosittelemme että aluksi otat vartalosi mitat. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon liikkumaväljyyttä  
 haluat. Lastenvaatteet ovat senttikoossa. Koot 38, 44 = keskoset, nimitystä käytetään ennen 37. raskausviikkoa syntyneistä  
 (PT - Pre Term), 50 cm (noin 0-1 kk), suurin 170 cm (noin 14+ v.). Oikean senttikoon saat, kun mittaat lapsen kokopituuden.  
 Lahkeen sisäpituus mitataan haarasta kantapäähän. 

VIHJEEKSI • Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
 • Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
 • Neulo aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys  
      Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.
 • Uuden kerän vaihtaminen: Langanpäitä ei koskaan solmita. Pura hieman kumpaakin yhteen liitettävää langanpäätä  
      noin 8 cm ja aseta ne päällekkäin. Kierrä niitä löysästi toistensa ympäri ja jatka neulomista. Useimmat haluavat aloittaa  
      uuden kerän vetämällä langanpään kerän sisältä.

LYHENTEET kav=kavennus/kavennukset, lis=lisäys, reunas=reunasilmukka, s=silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, sileä=sileäneule, krs=kerros

OHJEET Lisää 1 s: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.

VIRKKAUSOHJEET  Ketjusilmukka (kjs): Tee langasta silmukka, *langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi.* Toista *-* kunnes on  
 tarvittava määrä kjs.
 Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan ja vedä 1 s (2 s koukulla), langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi.
 Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, tee langankierto ja vedä lanka silmukan läpi ja virkkuukoukulla olevan  
 silmukan läpi.

TAKKI  Luo 94(104)110(120)128(132)144(158)168(184)196 s pyöröpuikolla nro 4 ja neulo ainaoikein edestakaisin, kunnes työ  
 on noin 12(15)20(20)22(26)28(31)34(36)37 cm (1. krs = oikealta). HUOM! Uloin s mol. reunoissa = reunas. Jätä työ  
 odottamaan. Älä katkaise lankaa.

HIHAT  Luo 29(31)31(35)39(41)41(43)43(45)45 s puikoilla nro 4 ja neulo ainaoikein (1. krs = oikealta). HUOM! Uloin s mol.  
 reunoissa = reunas. Kun työ on noin 2(2)2(2)2(2)4(2)2(2)2 cm, lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis noin  
 4(4)2(2)3(3) 2½(3)2½(2½)2½ cm:n välein, kunnes puikolla on 31(37)45(51)53(57)61(65)69(73)77 s. Neulo, kunnes  
 hiha on noin 14(16)18(20)23(28)29(35)37(39)41 cm, viim. krs nurjalta. Seur. krs:lla oikealta päätä 2(2)2(3)3(3)3(3)4(4)4  
 s krs:n alussa. Seur. krs:lla nurjalta päätä 3(3)3(3)3(3)3(4)4(4)4 s krs:n alussa = 26(32)40(45)47(51)55(58)61(65)69 s  
 jäljellä puikolla. Älä katkaise lankaa. Neulo toinen hiha samoin, mutta vastakkaiseen suuntaan.
KAARROKE & RAGLAN
KAVENNUKSET  Siirrä etu- ja takakappale ja hihat pyöröpuikolle näin: Neulo oikean etukappaleen 21(23)25(27)29(30) 33(36)38(42)45 s,  
 päätä seur. 5(5)5(6)6)6(6)7(8)8(8) s, neulo toisen hihan 26(32)40(45)47(51)55(58)61(65)69 s, neulo takakappaleen  
 42(48)50(54)58(60)66(72)76(84)90 s, päätä seur. 5(5)5(6)6(6)6(7)8(8)8 s, neulo toisen hihan 26(32)40(45)47(51)55 
 (58)61(65)69 s, neulo vasemman etukappaleen 21(23)25(27)29(30)33(36)38(42)45 s = 136(158)180 (198)210(222)24 
 2(260)274(298)318 s puikolla. Aseta 4 merkkiä hihojen ja etu- ja takakappaleiden väleihin. Neulo 4(4)4(4)4(6)6(4)4(4)4  
 krs ainaoikein edestakaisin ja säädä ens. krs:lla silmukkaluvuksi 136(158)178(200)210(224) 236(262)276(298)318 s.  
 HUOM! Joka koossa ei tarvitse säätää.
 Seur. krs:lla kavennetaan näin: Ennen merkkiä: Neulo yhteen 2 s. Merkin jälkeen: Nosta 1 s neulo 1 s, vedä nostettu  
 s ylitse. Joka kavennuskerroksella jää 8 s vähemmän. Toista kavennuskerros 1 krs:n välein vielä 0(2)0(0)0(0)0(2)1(1)5  
 krt, sen jälkeen 3 krs:n välein 5(5)9(11)12(13)14(14)16(18)16 krt = 88(94)98(104)106(112)116(126)132(138)142 s.
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KUVAT Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
VALOKUVAMALLI Hanna Eling, Kevin Isacksson,  

Nova Martinelle Kempe, Livia Matejic
KIITÄMME Furuviks Camping, Spirea — Furuvik

EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se



PÄÄNTIE  HUOM! Yksi ”käännöskrs” käsittää 2 krs, yksi nurjalta ja yksi oikealta.
 Käännöskrs 1: Neulo nurjalta, kunnes jäljellä on 11(12)12(14)14(15)16(17)18(19)20 s. Käännä työ. Jotta työhön ei jäisi  
 reikää: nosta ens. s oikealta puikolta vasemmalle puikolle, aseta lanka s:n taakse, nosta s takaisin oikealle puikolle. Neulo  
 raglankavennus oikealta kuten aiemmin. Jätä viim. 11(12)12(14)14(15)16(17)18(19)20 s tällä krs:lla neulomatta =  
 80(86)90(96)98(104)108(118)124(130)134 s.
 Käännöskrs 2: Käännä työ kuten edellä, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 10(11)11(13)13(14)15(16)17(18)19 s. Käännä  
 työ. Neulo raglankav kuten edellä. Jätä viim. 10(11)11(13)13(14)15(16)17(18)19 s tällä krs:lla neulomatta = 72(78)82 
 (88)90(96)100(110)116(122)126 s.
 Käännöskrs 3,4,5,6,7: = käännöskrs 2, mutta jätä jäljelle/neulomatta 1 s vähemmän joka krs:lla.
 HUOM! Koossa 128-170 cm tehdään 8 käännöskrs.
 HUOM! Viim. 2(2)2(2)2(2)2(3)3(3)3 käännöskrs:lla tehdään raglankav vain takimmaisten raglankav:n mol. puolin =  
 40(46)50(56)58(64)68(74)80(86)90 s jäljellä. Käännä työ ja päätä nurjalta.

VIIMEISTELY Päättele langanpäät. Ompele kainalon sauma. Käytä silmukkapistoja. Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas  
 saumanvaraksi. Virkkaa 1 krs ks koko takin ympäri. Tee 3(3)3(4)4(5)5(5)5(5)5 napituslenkkiä oikeaan reunaan. Sijoita  
 alin niin, että helmaan on hieman enemmän kuin puolet pituudesta, ylin pääntien reunaan ja muut tasavälein.
 Napituslenkki: Virkkaa 7-8 kjs, jotka suljetaan lenkiksi virkkaamalla ps etureunaan. Lenkin halkaisija on noin 1 cm.  
 Mikäli haluat suuremman lenkin, virkkaa useampi kjs.
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