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KLASSISET VILLASUKAT MELLANRAGGI-LANGASTA

Mellanraggi (75% villaa ”Superwash”, 25% polyamidia. Kerässä n. 100 g = 260 m)
Noin 25 s ja 33 krs sileääneuletta puikoilla nro 3 = 10x10 cm
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
Fuga, Gästrike 3-säik., Lady, Lady Glitter, Saga
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)38-39(40-41)42-43(44-45)
Noin 35(40)50(60)70(80)90(100)110(120) g
VALOKUVAAJA Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
VALOKUVAMALLI Josefin Widorson
Nro 2.5 ja 3
Lisbeth Öbrink/Järbo Garn SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA: www.jarbo.se
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.
LYHENTEET

n=nurin, o=oikein, s=silmukka, sileä=sileäneule, krs=kerros.

OHJEET

Sileäneule–edestakaisin: Krs 1 (oikealta): Neulotaan oikein (o). Krs 2 (nurjalta): Neulotaan nurin (n).
Sileäneule–pyöröneuleena: Oikein joka krs:lla.
Nosta 1 s: Nosta silmukka, kuin neuloisit sen nurin, mutta lanka työn takana, siirrä silmukka oikealle puikolle neulomatta.
Nosta 1 s nurin: Aseta lanka työn eteen, kuin neuloisit silmukan nurin, siirrä silmukka oikealle puikolle neulomatta.
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LUOMINEN

Luo 36(36)40(44)48(52)52(56)56(60)s puikoille 2.5 ja jaa ne 4 sukkapuikolle, 9(9)10(11)12(13)13(14)14(15) s joka puikolle.

VARSI

Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n 9(10)12(12)14(14)16(16)18(18)cm. Vaihda sukkapuikot nro 3. Neulo sileää (o pyöröneuleena)
ja kavenna 1. krs:lla 2(-)-(2)2(2)2(2)-(-) s tasavälein puikoilla 3 ja 4. Neulo vielä 1 krs sileää.

KANTAOSA

Neulo sileää edestakaisin 1. ja 2. puikolla yhteensä 14(14)18(18)20(20)22(22)24(24)krs (viim. krs = nurjalta).

KANTAPOHJA

Seur. krs:lla (= oikealta) aloitetaan lyhyet krs:t ja kavennukset:
Neulo 11(11)12(13)14(15)15(16)16(17) o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin, neulo 5 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
nosta 1 s, neulo 6 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin, neulo 7 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä
nosta 1 s, neulo 8 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin, neulo 9 n, 2 n yhteen. Koot 22-27: Jatka kohdasta *. Koot 28-45: 1 n, käännä,
nosta 1 s, neulo 10 o, 2 s takareunoista o yhteen. Koot 28-30: käännä. Koot 31-45: 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin. Koot 28-30: Neulo 10 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. Koot 31-33: Neulo 11 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *.
Koot 34-45: Neulo 11 n, 2 n yhteen 1 n, käännä,
nosta 1 s, neulo 12 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin. Koot 34-36: Neulo 12 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. Koot 37-39: Neulo 13 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *.
Koot 40-45: Neulo 13 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
nosta 1 s, neulo 14 o, 2 s takareunoista o yhteen. Koot 40-43: Käännä. Koot 44-45: 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin. Koot 40-43: Neulo 14 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. Koot 44-45: Neulo 15 n, 2 n yhteen 1 n.
*Joka koossa: Nyt sivusilmukat kantaosan mol. puolin ovat loppuneet. Neulo o puikot 1 ja 2.

KIILAKAVENNUKSET

Poimi 8(10)11(11)13(13)14(14)15(15) s sukan oikeasta sivusta (=puikko 2) sekä neulo sileää puikot 3 ja 4, poimi 8(10)11(11)13
(13)14(14)15(15) s sukan vasemmasta sivusta, sekä neulo loput kantapään s (= puikko 1). Neulo 1 krs sileää (o) kaikilla puikoilla.
Seur. krs:lla kavennetaan 2. ja 1. puikolla näin (poimitut s kavennetaan):
Puikko 2: Neulo 2 viim. s o yhteen.
Puikko 1: Neulo 2 ens. s takareunoista o yhteen.
Toista nämä joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 32(36)40(40)44(48)48(52)56(60) s. Jaa loput s 4 puikolle.

JALKATERÄ

Neulo suoraa, kunnes koko jalkaterä on 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.
Kärkikavennukset:
Puikko 1 ja 3: neulo kunnes jäljellä on 3 s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.
Puikko 2 ja 4: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo loput s puikolta.
Toista kavennuskerros joka 2. krs:lla, kunnes puikoilla on jäljellä 12(12)12(12)12(12)12(16)16(16) s.
Nyt voit valita, teetkö suoran vai pyöreän kärjen.

PYÖREÄ KÄRKI

Katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien s:iden läpi ja päättele.

SUORA KÄRKI

Siirrä silmukat 2 puikolle. Käännä työ niin että nurja tulee ulospäin.
Päätä näin: Pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessä, niin että työn oikeat puolet ovat vastakkain ja neulo
oikeassa kädessä olevalla lisäpuikolla. Neulo 1 s etummaiselta ja 1 s takimmaiselta puikolta yhteen, neulo yhteen 2 seuraavaa
s samoin, vedä ens. s oikealla puikolla 2. s:n ylitse = 1 s puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen kaikki s samalla tavoin.
Katkaise lanka ja päättele.
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