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VIRKATTU JAKKU

Järbo 8/4 (100% puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 170 m)
28 p ja 13 krs = 10x10 cm
Gästrike 2-säik., Skrållan, Nova, Mini Bomull
XS/S(M/L)XL
32/34/36/38(40/42/44/46)48/50
Noin 86(94)102 cm
Noin 53(55)56 cm
Noin 450(500)550 g (väri 2210)
Nro 2.5
1 avautuva vetoketju 30(30)35 cm, 2 pikku nappia
Ulrika Andersson SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari
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KUVAT Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
VALOKUVAMALLI Josefin Widorson
KIITÄMME Elite Grand Hotel — Gävle
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

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.

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.
• Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka, p=pylväs, ½p=puolipylväs, pp=pitkäpylväs, ps=piilosilmukka, krs=kerros,
p-ryhmä=pylväsryhmä, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, jv =jätä väliin

VIRKKAUSOHJEET

Pylväsryhmä: 1 p + 1 kjs + 3 p samaan silmukkaan
1. p krs:n alussa: 3 kjs
Kavennus: Jätä väliin 1 s
Lisäys: Virkkaa 2 s samaan silmukkaan
Jakkuun virkataan 5 erilasta kuviota:

KUVIO 1

Krs 1: Virkkaa 3 kjs = 1. p, *1 p, 1 kjs, jv 1 s*, toista *-*, krs:n lopuksi 2 p.
Krs 2: Virkkaa 3 kjs = 1. p, *1 p p:een, 1 kjs kjs:aan*, toista *-*, krs:n lopuksi 2 p.
Toista krs 2.

KUVIO 2

Krs 1: Virkkaa *1 p + 1 kjs + 3 p samaan s:aan, jv 4 s*, toista *-* kuvion lopussa jv 2 s, 4 s:n sijasta.
Krs 2: Virkkaa *1 p + 1 kjs + 3 p p-ryhmän kjs:aan*, toista *-*.
Toista krs 2.

KUVIO 3

Krs 1: Virkkaa *1 p joka s:aan 5 krt, 3 kjs, jv 3 s, 1 ks, 3 kjs, jv 3 s*, toista *-*, kuvion lopuksi 5 p.
Krs 2: Virkkaa *5 p p:een, 1 kjs, 1 ks kjs-ketjuun, 3 kjs, 1 ks seur. kjs-ketjuun, 1 kjs*, toista *-*, kuvion lopuksi 5 p.
Krs 3: Virkkaa *5 p p:een, 1 kjs, 5 p 3 kjs:aan, 1 kjs*, toista *-* kuvion lopuksi 5 p.
Krs 4: Virkkaa *5 p p:een, 3 kjs, 1 ks keskimmäiseen = 3. p:een, 3 kjs*, toista *-*, kuvion lopuksi 5 p.
Toista krs 2-4, mutta viimeiseksi krs 3.

KUVIO 4

Krs 1: Virkkaa *2 p samaan s:aan, jv 1 s*, toista *-*, krs:n lopuksi 2 p.
Krs 2: Virkkaa *1 p p:een, 1 kjs, jv 1 s*, toista *-*, krs:n lopuksi 1 p.
Toista krs 1 ja 2.

KUVIO 5

Krs 1: Virkkaa *1 p joka s:aan 11 krt, 3 kjs, jv 1 s, (1 pp, jv 1 s) suluissa oleva 3 krt, 1 pp, 3 kjs, jv 1 s*, toista *-*.
Krs 2: Virkkaa *3 kjs, 1 ks joka pp:een 4 krt, 3 kjs, 11 p p:een*, toista *-*.
Krs 3-4: Virkkaa *3 kjs, 4 ks ks:aan, 3 kjs, 11 p*, toista *-*.
Krs 5: Virkkaa * 1 kjs, (1 pp ks:aan, 1 kjs) suluissa oleva 4 krt, 11 p *, toista *-*.
Krs 6: Virkkaa 2 p, *1 kjs, jv 1 s, 1 p*, toista *-*, krs:n lopuksi 2 p.
Krs 7: Virkkaa *3 kjs, jv 1 s, (1 pp, jv 1 s) suluissa oleva 4 krt, 3 kjs, 1 p joka s:aan 11 krt*, toista *-*
Krs 8: Virkkaa *11 p p:een, 3 kjs, 1 ks joka pp:een 4 krt, 3 kjs*, toista *-*.
Krs 9-10: Virkkaa *3 kjs, 4 ks ks:aan, 3 kjs, 11 p p:een*, toista *-*.
Krs 11: Virkkaa *1 kjs, (1 pp ks:aan, 1 kjs) suluissa oleva 4 krt, 11 p *, toista *-*.
Krs 12: = krs 6. Toista krs 1 -12.

TAKAKAPPALE

Takakappale virkataan kuvioita 1, 2, 3 ja 4.
Luo 123(133)143 kjs.
Krs 1: Aloita 4. kjs:sta koukusta lukien, virkkaa 1 p joka s:aan = 121(131)141 p.
Krs 2-6: Virkkaa kuvio 1(1)1.
Krs 7-20(7-21)7-21: Virkkaa *1 p, 1 kjs, jv 1 s*, toista *-* 11(11)11 s, sitten kuvio 2, 98(108)118 s, krs:n lopuksi
1 kjs, jv 1 s, 1 p, 12(12)12 s.
HUOM Kun kappale on 10(12)12 cm, kavenna 1 s mol. reunoissa joka krs:lla 8(8)9 krt. Sovita kuvio virkkaamalla 2 tai 3 p
reunoissa. Virkkaa 3(3)3 krs kaventamatta. Lisää sitten 1 s mol. reunoissa joka krs:lla 8(8)9 krt.
Krs 21(22)22: Virkkaa 2(2)2 p, *1 kjs, jv 1 s, 1 p*, toista *-*, krs:n lopuksi 2(2)2 p.
Krs 22-44(23-46)23-48: Virkkaa kuviota 3 keskimmäisillä 77(89)101 s:lla, 1 p + 1 kjs krs:n alussa ja lopussa.
Kun työ on 34(35)36 cm, tai halutun mittainen kädentiehen, päätä 12,2,1(13,2,1)13,2,2,1 s mol. reunoissa.
Krs 45-68(47-70)49-72: Virkkaa kuviota 4 kaikilla s:illa.
Krs 69(71)73: Virkkaa olat: 10(10)10 ks, 8(10)10 ½p, 10(10)12 p, 35(39)41 ps, 10(10)12 p 8(10)10 ½p, 10(10)10 ks.

OIKEA ETUKAPPALE

Etukappaleet virkataan kuvioita 1, 2 ja 5.
Luo 84(88)92 kjs.
Krs 1: Aloita 4. kjs:sta koukusta lukien, virkkaa 1 p joka s:aan = 82(86)90 p.
Krs 2-6: Virkkaa kuvio 1(1)1.
Krs 7-14(7-14)7-15: Virkkaa 3(3)3 p = etureuna, *1 kjs, jv 1 s, 1 p*, toista *-* 7(7)7 s, virkkaa sitten kuvio 2, 63(68)73 s,
krs:n lopuksi 1 kjs + 1 p 9(8)7 s.
Kun kappale on 10(12)12 cm, kavenna 1 s sivussa joka krs:lla 8(8)9 krt. Virkkaa 3(3)3 krs kaventamatta. Lisää sitten 1 s
sivussa joka krs:lla 8(8)9 krt.
Krs 15(15)16: 3(3)3 p etureunaan, sitten *1 kjs, jv 1 s,1 p *,toista *-*.
Krs 16-44(16-46)17-48: Virkkaa 3(3)3 p etureunaan, sitten *1 kjs, jv 1 s, 1 p*, toista *-* 7(7)7 s, sitten 60(60)60 s
kuvio 5, virkkaa 1 kjs + 1 p krs:n viim. s:aan.
Kun kappaleen sivu on yhtä pitkä kuin takakpl, päätä kädentietä varten 13,2,1,1(13,2,2,1) 13,3,2,2 s.
Kuvio 5:n lopuksi krs 12.
Jatka virkaten kuviota 4 kaikilla s:illa, mutta 3 p etureunaan.
Kun kappaleen etureuna on 43(45)46 cm, päätä 29(30)30 s, kavenna sitten 3,2,2,1(3,2,2,1)3,2,2,1 s. Kun kappale on
yhtä pitkä kuin takakpl, virkkaa olkapää etureunasta: 10(10)12 p, 8(10)10 ½p, 10(10)10 ks.

VASEN ETUKAPPALE

Virkataan kuten oikea, mutta vastakkaiseen suuntaan.

HIHAT

Hihat virkataan kuvioita 1 ja 5.
Luo 65(67)69 kjs.
Krs 1: Aloita 4. kjs:sta koukusta lukien, virkkaa 1 p joka s:aan = 63(65)67 p.
Krs 2: Käännä, 3 kjs jotka ovat 1. p, virkkaa sitten 1 p joka p:een.
Krs 3: Virkkaa 2 p, *1 kjs, jv 1 s, 1 p* toista *-* lopuksi 2 p 1 p:n sijaan.
Krs 4: 2(2)2 p, 1(1)1 kjs, *1 p, 1 kjs, jv 1 s* toista *-* 14(15)16 s, 30(30)30 s kuviota 5, 1 kjs, 1 p krs:n viim. s:aan.
Jatkossa virkataan 30(30)30 keskimmäistä s kuviota 5, s krs:n alussa ja lopussa virkataan kuviota 1.
Kun kappale on 10(10)9 cm, lisää 1 s mol. reunoissa joka 3.(3.)3. krs:lla 2(2)2 krt, sitten joka 2. krs:lla 14(15)16 krt.
Sovita lisätyt s kuvioon. Kun hiha on 43(45)46 cm, tai halutun mittainen, päätä 12(13)14 s mol. reunoissa.
Kavenna sitten:
Krs 1: 2(2)2 s mol. reunoissa.
Krs 2: Kavenna 1(1)1 s mol. reunoissa.
Toista krs 1 ja 2, 5(5)5 krt. Toista sitten krs 2, kunnes jäljellä on 17(17)17 s.

VIIMEISTELY

Ompele olkasaumat:
Kaulus:
Krs 1: Aloita käännettä varten päätettyjen s:iden kohdasta etukappaleelta, virkkaa 1 ks joka s:aan seur. käänteen alkuun
noin 102(106)110 ks.
Krs 2-4: Virkkaa 1 ks joka s:aan.
Krs 5: Virkkaa kuviota 4.
Krs 6: Virkkaa kuviota 4, mutta lisää 4(4)4 s tasavälein.
Krs 7: Virkkaa kuviota 4.
Krs 8: Virkkaa kuviota 4, mutta lisää 4(4)4 s tasavälein.
Krs 9-10: Virkkaa kuviota 4.
Krs 11: Aloita käänteen uloimmasta kärjestä, virkkaa 1 ks joka s:aan, sitten 1 ks joka s:aan kauluksen ympäri, ja 1 ks
toisen käänteen joka s:aan. Rypytä hieman hihan viim. kerrosta. Sovita ja kiinnitä hihat. Ompele sitten sivu- ja hihansaumat.
Kiinnitä vetoketju, toinen reuna oikean etukappaleen ulkoreunaan, toinen reuna noin 14(15)16 cm vasemmasta etureunasta
sisäänpäin. Sovita ja kiinnitä napit oikean etukappaleen nurjalle.
Päättele kaikki langanpäät.
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