
91498
ALPACKA SOLO



91498 KOLMIOHUIVI KUVIONEULETTA
LANGAT  Alpacka Solo (100% alpakkaa. Kerässä noin 50 g = 167 m)
NEULETIHEYS Noin 29 s, 27 krs = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO Junior
KOKO  Yksi koko
MITAT  Leveys: Noin 39 cm (niskasta vyötärölle)
 Pituus: Noin 187 cm (kärjestä kärkeen)
LANGANMENEKKI Noin 200 g (väri 29116, turkoosi)
PYÖRÖPUIKOT  Nro 3.5, noin 80 cm sekä nro 2.5, noin 80 cm
IDEOINTI  Järbo Garn
DESIGN & OHJE  Heidi Hug Bergsten SÄHKÖPOSTI freelance.designer.heidi.hug.b@jarbo.se
SUOMENNOS  Irma Sinerkari

VIHJEEKSI • Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
 • 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.
 • Kun neulot monirivisen piirroksen mukaan: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin  
      neulottavan rivin alle.

LYHENTEET  krs=kerros, s=silmukat, o=oikein, n=nurin

OHJEET  Saali neulotaan siten, että ensin neulotaan pitsireunus, sitten neulotaan huivin s pitsireunuksen toiseen reunaan  
 muodostuneen ketjun silmukoihin ja neulotaan sileää, sekä kääntösilmukoita ja pidentyviä krs, edestakaisin aloittaen  
 huivin keskeltä. Tällöin huivi pyöristyy takaa keskeltä. Päätösreunaan muodostuu nyöri, jota kutsutaan nimellä I-cord.
HUIVIN
PITSIREUNUS  Luo 22 s ja aloita neulominen pitsireunuksen piirroksen mukaan. Piirroksen 1. krs neulotaan vain kerran. Toista piirroksen  
 merkkien väli niin monta kertaa, että kärkiä on 41 kpl. Päätä löysästi, kun olet toistanut viimeisen täyden kuvion. Katkaise lanka.

HUIVI  Aloita huivin silmukoiden neulominen pitsireunuksen reunasilmukoiden muodostamasta ketjusta nurjalta siten, että  
 työnnät puikon reunasilmukasta ja tuot langan läpi, kunnes on 411 s. Merkitse keskimmäiset 11 s neulemerkkien tai  
 lankalenkkien avulla. Huivi neulotaan sileää. Aloita oikealta ja neulo keskisilmukoiden alkuun. Neulo 10 keskisilmukkaa.  
 * Nosta seur. s kuin neuloisit silmukan, mutta jätä lanka silmukan taakse. Käännä työ ja anna langan seurata s:n välissä,  
 niin että se asettuu nostetun s:n ympärille = kääntösilmukka *. Neulo nurjalta merkkiin asti ja sitten vielä 4 s. Neulo  
 toinen kääntösilmukka seur. silmukkaan, ks. *-*. Neulo oikealta kääntösilmukkaan asti. # Siirrä kääntösilmukka oikealle  
 puikolle ja nosta lenkki, joka on kääntösilmukan ympärillä vasemmalla puikolla. Siirrä kääntösilmukka takaisin vasemmalle  
 puikolle ja neulo molemmat oikein yhteen. Jatka neuloen 4 s, neulo kääntösilmukka ja käännä #. Neulo kääntösilmukkaan  
 asti ja toista #-#. Nurjalla neulotaan kääntösilmukka ja lenkki nurin yhteen. Jatka neuloen edestakaisin ja lisää 4 s ja  
 yksi kääntösilmukka joka krs:lla, kunnes viim. 4 s ja kääntösilmukka on neulottu työn oikealta puolelta. Vaihda puikot  
 nr 2.5 ja neulo yksi kerros nurin.

NYÖRIPÄÄTTÄMINEN
(I-CORD)  Nyöripäättäminen muodostaa kauniin reunuksen yläreunaan ja kiristää hieman, jolloin päätösreunasta tulee sopivan kireä,  
 jos käytät numeroa pienempiä puikkoja.
 Luo 3 uutta s ens. s:aan neulomalla yksi o pudottamatta s puikolta. Siirrä uusi s vasemmalle puikolle = 2 s. Toista, kunnes  
 on 3 uutta silmukkaa. *Neulo 3 ens. s oikein ja neulo sitten 2 seur. s takareunoista yhteen. Siirrä 4 s takaisin vasemmalle  
 puikolle*. Toista *-* kunnes vasemmalla puikolla on jäljellä 4 s. Neulo 2 s, neulo 2 viim. s takareunoista yhteen, siirrä  
 3 s takaisin vasemmalle puikolle. Neulo 1 s, neulo seur. 2 s takareunoista yhteen, siirrä 2 s vasemmalle puikolle. Neulo  
 2 s takareunoista yhteen. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi.

VIIMEISTELY Päättele langanpäät. Kostuta huivi ja levitä kahden pyyhkeen väliin oikeisiin mittoihinsa nuppineulojen avulla pehmeälle  
 alustalle. Levitä jokainen kärki huolellisesti. Anna huivin kuivua.
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Gentag diagrammet mellem markeringerne

Første omgang strikkes fra vrangsiden og indgår ikke i diagrammet senere

91498. Piirros

Ensimmäinen krs neulotaan nurjalta eikä se kuulu sen jälkeen kuvioon

Toista merkkien välinen kuvio

=  Retmaske fra retsiden, vrangmaske fra vrangsiden

=  Kantmaske: Tag sidste m løs af med garnet foran m, vend

=  Kantmaske: strik første m i den bagerste mb

=  Vrangmaske fra retsiden, retmaske fra vrangsiden

=  Omslag

=  2 masker sammen 

=  Tag 1 m ret løs af, strik næste m og træk den løse maske over den strikkede

=  3 m sm: Tag 1 m løs af, strik 2 m sm, træk den løse m over 

=  Tag kantmasken løs af, strik næste m, træk den løse m over den strikkede

=  Snoning over 4 masker: sæt de to første m på en hjælpepind foran arbejdet, 
    strik 2 m, sæt de to m tilbage fra hjælpepinden og strik dem

91498. Merkkien selitykset

= Oikein oikealla, nurin nurjalla

= Reunasilmukka: Nosta viim. s oikein lanka s:n edessä, käännä

= Reunasilmukka: neulo viim. s takareunasta

= Nurin oikealla, oikein nurjalla

= Langankierto

= 2 silmukkaa yhteen

= Nosta 1 s oikein, neulo seur. s ja vedä nostettu s neulotun ylitse

= 3 s yhteen: Nosta 1 s, neulo 2 s yhteen, vedä nostettu s ylitse

= Nosta reunasilmukka, neulo seur. s, vedä nostettu s neulotun ylitse

= Palmikko 4 silmukalla: siirrä 2 ens. s apupuikolle työn eteen,  
   neulo 2 o, siirrä apupuikon s takaisin puikolle ja neulo ne


