
91471
ALPACKA SOLO



91471 VIISTOON NEULOTTU LIIVI
LANGAT Alpacka Solo, 100 % alpakkaa, noin 50 g = noin 167 m.
NEULETIHEYS 20 s ja 26 krs kaksinkert. langalla kuvioita A + B puikoilla nro 5 = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO Junior
KOOT – NAISET  XS-S(M-L)XL-2XL
KOOT – EU  32-38(40-46)48-54
YMPÄRYS Noin 76-88(92-104)110-128 cm
KOKOPITUUS  Noin 93/111(100/120)104/122 cm  
 (mitta lyhyeen/pitkään kärkeen, sis. kauluksen)
LANGANMENEKKI Noin 700(750)800 g (väri 29103)
PYÖRÖPUIKOT  Nro 4.5, 40 ja 80 cm (reunoihin)
 Nro 5, 80 ja 120 cm
DESIGN JA OHJE  Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. SÄHKÖPOSTI freelance.designer.jette@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 mitat vartalosta. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon  
 liikkumaväljyyttä haluat.

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, lis=lisäys, käänt kav=kavennus kääntäen, käänt lis=lisäys kääntäen, reunas=reunasilmukka, s=silmukka,  
 krs=kerros, o=oikein, n=nurin.

OHJEET  Reunas: Neulo ens. ja viim. s oikein joka krs:lla.
 1 kav: 2 o tai n 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 oikein yhteen (= takareunoista o yhteen).
 1 n-kav: Neulo 2 n kääntäen yhteen (= työnnä oikea puikko vasemmalta oikealle 2. ja 1. s:aan, neulo s takareunoista  
 nurin yhteen).
 1 lis: Työnnä vasen puikko takakautta kahden s:n välisen langan alitse, neulo etureunasta o.
 1 käänt lis: Työnnä vasen puikko etukautta kahden s:n välisen langan alitse, neulo takareunasta o.

 Kuvio A: Silmukkamäärä jaollinen 2:lla.
 Kerros 1, oikealta: *1 n, 1 o*, toista *-* krs loppuun.
 Kerros 2, nurjalta: O.

 Kuvio B: Silmukkamäärä jaollinen 4:llä.
 Kerros 1: *3 n, 1 o*, toista *-* krs loppuun.
 Kerros 2: O.

 Ainaoikein, neulotaan edestakaisin: O kaikki krs.
 Ainaoikein, neulotaan pyöröneuleena: Vuorotellen 1 krs o, 1 krs n.

LIIVI  Neulotaan yhtenä kappaleena ylhäältä alaspäin, aloitetaan kauluksesta: Luo kaksinkertaisella langalla 191(211)231  
 s pyöröpuikolla nro 4.5 ja neulo 5 krs ainaoikein edestakaisin, 1. krs nurjalta. Vaihda pyöröpuikko nro 5. Jaa sen jälkeen  
 s oikealta näin:
 Vasen etukappale: 3 o (= vasen etureuna, neulo oikein joka krs:lla), 44(48)52 s kuvio B, 52(56)60 s kuvio A, aseta  
 merkki tähän väliin.
 Takakappale: 48(56)64 s kuvio A. Aseta merkki tähän väliin.
 Oikea etukappale: 43(47)51 s kuvio A, 1 reunas.
 Neulo 8(9)10 cm kuviota, viimeinen krs nurjalta. Seur. krs:lla oikealta neulotaan lis olkaa varten takakappaleella näin:  
 3 o, 44(48)52 s kuvio B, 52(56)60 s kuvio A, merkki, *1 lis, 48(56)64 s kuvio A, 1 käänt lis*, merkki, 43(47)51 s kuvio  
 A, 1 reunas. Toista lis *-* joka 2. krs:lla yhteensä 8 krt, neulo uudet s kuviota. HUOM, lisäysten väliin tulee joka kerran  
 2 s enemmän = 64(72)80 s takakappaleella = yhteensä 207(227)247 s. Jatka neulomista, kunnes työ on 20(21)22 cm,  
 viimeinen krs nurjalta. Neulo sen jälkeen osat erikseen.
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 Vasen etukappale:
 Oikealta: Jatka kuviota 99(107)115 s, luo 1 uusi s reunas:ksi, jätä loput s odottamaan = 100(108)116 s.
 Kädentie: Neulo 12 krs. Seur. krs:lla oikealta neulotaan: *3 o, 44(48)52 s kuviota B, neulo kuviota A, kunnes jäljellä on  
 4 s, 1 käänt kav (joko o tai n kuvion A mukaan), 1 n, 1 reunas*, toista kav joka 4. krs:lla yhteensä 6(8)10 krt = 94(100)106  
 s, viimeinen krs nurjalta. Jatka neulomista, kunnes kädentie on 19(20)21 cm. Luo 1,1,2(1,1,2)1,2,3 uutta s kädentien  
 reunaan joka 2. krs:lla, neulo uudet s kuviota A = 98(104)112 s. Viimeinen krs oikealta, päätä samalla reunas kädentien  
 reunassa = 97(103)111 s. Jätä s odottamaan.

 Takakappale:
 Oikealta: Jatka neuloen takakappaleen 64(72)80 s, luo 1 uusi s mol. reunoihin reunas:ksi = 66(74)82 s.
 Kädentie: Neulo 19(20)21 cm kuviota A kädentieksi. Luo 1,1,2(1,1,2)1,1,2 uutta s mol. reunoissa joka 2. krs:lla = 74(82)90  
 s. Viimeinen krs oikealta, päätä samalla reunas mol. reunoissa = 72(80)88 s: Jätä s odottamaan.

 Oikea etukappale:
 Oikealta: Jatka kuviota 44(48)52 s. Luo 1 s reunas:ksi kädentiehen (=takakappaleen puolelle) = 45(49)53 s.
 Kädentie: Neulo 12 krs. Seur. krs:lla oikealta neulotaan: *1 reunas, 1 kav, kuviota A krs loppuun, 1 reunas*, toista kav  
 joka 4. krs:lla yhteensä 6(8)10 krt = 39(41)43 s. Jatka neulomista, kunnes kädentie on 19(20)21 cm. Luo sen jälkeen  
 1,1,2(1,1,2)1,2,3 uutta s kädentien reunassa joka 2. krs:lla, neulo uudet s kuviota A = 43(45)49 s. Viimeinen krs oikealta,  
 Päätä samalla reunas kädentien reunassa = 42(44)48 s.

 Osien yhdistäminen:
 Nurjalta: Jatka kuviota kuten aiemmin, neulo oikean etukappaleen 42(44)48 s, takakappaleen 72(80)88 s ja vasemman  
 etukappaleen 97(103)111 s = yhteensä 211(227)247 s. Neulo 2(2)2 cm, viimeinen krs nurjalta. Jatka kuviota ja neulo  
 kav takakappaleella, jotta takakappaleelle tulee kärki näin:
 Oikealta: Neulo vasemman etukappaleen 97(103)111 s, aseta merkki s:iden väliin.
 Takakappale: *1 n, 1 kav (joko o tai n kuvion A mukaan), 66(74)82 s kuvio A, 1 käänt kav (joko o tai n kuvion A mukaan),  
 1 n*, aseta merkki s:iden väliin, neulo oikean etukappaleen 42(44)48 s = 209(225)245 s. Toista kav *-* takakappaleella  
 merkkien välissä, joka 2. krs:lla yhteensä 35(39)43 krt. HUOM, joka kerran jää 2 s vähemmän kav väliin = 2 s takakappaleella  
 (viim. kav neulotaan myös reunas mol. reunoista) = yhteensä 141(149)161 s. Seur. krs:lla (nurjalta), päätä oikean  
 etukappaleen 42(44)48 s, sekä takakappaleelta 2 s. Jatka neuloen vasemman etukappaleen 97(103)111 s. Neulo noin  
 20(21)23 cm. Vaihda pyöröpuikko nro 4.5. Lopuksi 4 krs ainaoikein. HUOM, cm-määrän tulee olla sama kuin oikean  
 etukappaleen päätetyt s, neulo viim krs oikealta. Päätä neuloen o nurjalta.
 Oikean etukappaleen reuna: Poimi 135(147)159 s oikealta oikean etukappaleen reunasta. Jaa s näin: 3 o, 129(141)153  
 s kuvio B, 3 n. 3 reunas mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla. Neulo noin 27(29)31 cm kuviota B, edestakaisin.  
 HUOM, oikean etukappaleen tulee olla yhtä leveä kuin vasen etukappale. Neulo viim. krs oikealta. Vaihda pyöröpuikko  
 nro 4.5. Lopuksi 4 krs ainaoikein. Päätä neuloen o nurjalta.

VIIMEISTELY Aseta työ oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. Ompele vasemmasta etukappaleesta noin  
 20(22)24 cm oikean etukappaleen alareunaan patjapistoin (= reunat kohdakkain oikealta).
 Kädentienreunat: Poimi 100(104)108 s pyöröpuikolla nro 4.5 kädentiestä. Neulo 1 krs n, 1 krs o. Sen jälkeen 1 krs n,  
 päätä samalla neuloen n.


