
91467
ALPACKA SOLO



91467 PYÖREÄ JAKKU        
LANGAT  Alpacka Solo (100 % alpakkaa, noin 50 g = noin 167 m)
NEULETIHEYS Noin 23 s ja 31 krs sileää puikoilla nro 3.5 = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO  Junior
KOOT – LAPSET/NAISET  122-128(134-140) cm XXS(XS-S)M-L(XL-2XL)
KOOT – EU  122-128(134-140)146-152 cm -(34-38)42-46(48-54)
YMPÄRYS  Noin 100(106)112(120)136(156) cm
KOKOPITUUS  Noin 45(51)55(63)69(74) cm
HIHANPITUUS  Noin 33(36)42(43)44(46) cm
LANGANMENEKKI  Noin 225(250)300(400)425(500) g (väri 29101, valk./väri 29118, sireeni)
PYÖRÖPUIKOT  Nro 3.5, 60, 80 ja 120 cm
SUKKAPUIKOT Nro 3.5 (hihansuihin)
VIRKKUUKOUKKU  Nro 3 (tai sopivan kokoinen reunuksen virkkaamiseen)
DESIGN JA OHJE  Jette Magnussen, byMAGNUSSEN SÄHKÖPOSTI freelance.designer.jettte@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  käänt kav= käännetty kavennus, käänt lis =käännetty lisäys, kav=kavennus, reunas=reunasilmukka, s=silmukka, n=nurin,  
 krs=kerros, o=oikein, lis=lisäys, p=pylväs, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari= ketjusilmukkakaari

OHJEET  Reunas: Neulo ens. ja viim. s oikein joka krs:lla.
 1 kav: 2 o yhteen.
 1 käänt kav: Nosta 1 o oikealle puikolle, siirrä s takaisin vasemmalle puikolle (s on nyt käännetty). Neulo käännetty s  
 ja seur. s kääntäen o yhteen (takareunoista o yhteen).
 1 lis: Työnnä vasen puikko takakautta kahden s:n väliseen lankaan, neulo etureunasta 1 o.
 1 käänt lis: Työnnä vasen puikko etukautta kahden s:n väliseen lankaan, neulo takareunasta o.

 Kaksois-helmineule, neulotaan edestakaisin:
 Kerros 1: *1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun.
 Kerros 2: O oikein, n nurin.
 Kerros 3: *1 n, 1 o*, *-* krs loppuun.
 Kerros 4: N nurin, o oikein.

 Sileä, neulotaan edestakaisin: O oikealla ja n nurjalla.
 Sileä, neulotaan pyöröneuleena: O joka krs:lla.

 Luominen apulangalla ketjusilmukoita virkaten:
 Kjs-ketju: Virkkuukoukulla nro 3.5 ja sileällä erivärisellä langalla (esim. puuvillalangalla) virkataan kjs (kiristämättä)  
 luomisreunan lukumäärä + noin 10 kjs lisää. Katkaise lanka ja pujota pää viim. s:aan. Myöhemmin apulanka poistetaan  
 tästä kohdasta. Käännä kjs-ketjun nurja puoli itseäsi kohti ja poimi annettu määrä s pyöröpuikolla 3.5 ja varsinaisella  
 langalla. Varo, ettet poimi s apulangalla.
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JAKKU  Takakappaleen ja hihojen yläosa:
 Poimi 116(122)128(138)156(180) s pyöröpuikolla nro 3.5 kjs-ketjusta (takakappaleen yläosan ja olkapäiden avoin  
 luominen), ks. ohje edellä. Neulo 1. krs nurin nurjalta ja sen jälkeen kaksois-helmineuletta edestakaisin pyöröpuikolla.  
 Luo samalla 2,2,6,10,20(2,2,10,14,20)2,2,9,13,14,20(3,3,8,14,14,20)3,3,6,10,10,10,20(3,3,6,10,11,11,20) s joka 2. krs:lla  
 mol. reunoissa hihoiksi = 196(218)248(262)280(308) s. Neulo uudet s kaksois-helmineuletta sitä mukaa. Jatka neuloen  
 22(24)26(29)29(30) cm. Päätä sen jälkeen 20,10,6,2,2(20,14,10,2,2)20,14,13,9,2,2(20,14,14,8,3,3)20,10,10,10,6,3,3 
 (20,11,11,10,6,3,3) s joka 2. krs:lla mol. reunoissa hihoiksi = 116(122)128(138)156(180) s (puolet yläosasta/takakappaleen  
 alaosa). Lopuksi kaksois-helmineuleen 2. tai 4. krs, neulo 1 krs n nurjalta.

 Yhteenneulominen ja takakappaleen jatko, etukappale ja kaulus:
 Jatka neuloen takakappaleen 116(122)128(138)156(180) s, luo 4(4)4(6)6(6) s kädentieksi, aseta merkki uusien s:iden  
 keskelle (= sivumerkki), neulo luomisreunan 116(122)128(138)156(180) s ja ota samalla luomislanka pois. Luo 4(4)4(6)6(6)  
 s kädentieksi, aseta vielä merkki uusien s:iden keskelle (=sivumerkki) = 240(252)264(288)324(372) s krs:lla.
 Jaa nyt jokainen osa vielä 3 osaan ja aseta erivärinen merkki s:iden väliin (niin, että ne erottuvat sivumerkeistä) =  
 yhteensä 6 merkkiä 40(42)44(48)54(62) s merkkien välissä. Nämä merkit osoittavat, missä lisäykset tehdään. Jatka  
 neuloen sileää pyöröneuleena ja lisää samalla joka merkin kohdalla näin: *Neulo, kunnes on 2 s ennen seur. merkkiä, 1  
 käänt lis, 2 o, merkki, 2 o, 1 lis*, toista *-* yhteensä 6 krt krs:lla joka 3.(3.)3. (4.)4. (3.) krs:lla yhteensä 15(16)17(18)20(4)  
 krt, sen jälkeen joka 4. krs:lla yhteensä 0(0)0(0)18 krt = yhteensä 420(444)468(504)564(636) s krs:lla. Päätä etukappaleen  
 keskimmäiset 148(160)168(180)200(228) s = 272(284)300(324)364(408) s jäljellä. Jatka neuloen sileää edestakaisin,  
 päätä sen jälkeen 8(8)8(8)9(9) s mol. reunoissa joka 2. krs:lla 13(13)14(15)15(16) krt. Päätä takakappaleen loput  
 64(76)76(84)94(120) s.

VIIMEISTELY  Levitä työ oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. Ompele hihansaumat ja kädentiet patjapistoin  
 (= reunat vastakkain oikealta).

 Hihojen joustinneule:
 Poimi 56(60)64(76)88(100) s sukkapuikoilla nro 3 hihansuusta. Aseta merkki krs:n alkuun. Neulo joustinneuletta näin:  
 1 o, *2 n, 2 o*, toista *-* lopuksi 2 n, 1 o. Jatka neuloen joustinneuletta pyöröneuleena, neulo o oikein ja n nurin. Kun  
 joustinneuletta on neulottu 3 cm, kavenna näin: 1 o, 2 s yhteen (o tai n joustinneuleen mukaan), joustinneuletta, kunnes  
 on 3 s ennen merkkiä, 2 s yhteen, 1 o.
 Toista kav joka 6.(4.)4. (3.)3. (3.) krs 6(8)8(12)16(17) krt = 44(44)48(52)56(66) s.
 Kun joustinneuletta on 15(15)16(16)17(18) cm, päätä neuloen joustinneuletta.

 Reunus kaulukseen:
 Virkkaa virkkuukoukulla nro 3 (valitse virkkuukoukku, jolla reuna ei kiristä eikä aaltoile) nurjalta etukappaleelta  
 148(160)168(180)200(228) päätetyistä s näin:
 Kerros 1-3: 1 ks joka s:aan, käännöksessä 1 kjs.
 Kerros 4: *1 p, 1 kjs*, toista *-*, käännöksessä 1 kjs.
 Kerros 5: 1 ks p:een ja 1 ks kjs:aan, käännöksessä 1 kjs.
 Kerros 6: *5 kjs, jätä väliin 3 s, 1 ks*, toista *-*, käännöksessä 1 kjs.
 Kerros 7: Virkkaa jokaiseen kjs-ketjuun: *3 ks, 1 pykä (= 3 kjs, 1 ks 1. kjs:aan), 3 ks, 1 ps ed. krs:n ks:aan*, toista *-*,  
 1 ks viim. s:aan.
 Katkaise lanka.
 
 Reunus helmaan:
 Virkkaa samanlainen reunus oikealta loppuihin (284)300(324)364(408) s:aan.


