
91605
MELLANRAGGI



91605  SORMIKKAAT, JOISSA PEUKALOKIILA
LANGAT  Mellanraggi (75% villaa ”Superwash”, 25% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 240 m)
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 4 (HUOM! Eri langalla langanmenekki ja muoto voi vaihtua)
NEULETIHEYS   Noin 25-26 s x 18 krs sileäneuletta puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm
KOOT  S(M)L(XL)
LANGANMENEKKI  Noin 60(70)80(90) g
SUKKAPUIKOT  Nro 3
TARVIKKEET  Silmukanpidike
DESIGN & OHJE  Berit Lindberg ja Järbo Garn SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
SUOMENNOS  Irma Sinerkari

KOKOTAULUKKO 

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

OHJEET  Lisää 1 s: Nosta lanka s:iden välistä takakautta vasemmalla puikolla, neulo se etureunasta oikein, s tulee kääntäen 
neulotuksi.

 Kun neulot värjätyllä langalla ja haluat samanlaiset sormikkaat, vedä lankaa esiin niin, että voit aloittaa neulomisen 
samasta värikohdasta. Sama koskee sormia – muut sormet aloitetaan samasta värikohdasta kuin etusormi.

OIKEA SORMIKAS Luo 40(44)48(52) s sukkapuikoilla nro 3. Jaa nämä 4 sukkapuikolle ja neulo joustinneuletta (1 o, 1 n) noin 8(8)8(8) cm. 
Puikot numeroidaan 1-4. Neulo sitten sileää 8(8)8(8) krs.

 Peukalokiila:
 Puikko 1: Neulo 2 o, lisää 1 s, 2 o, lisää 1 s, neulo krs loppuun.
 Neulo 2 krs.
 Seur. krs ja puikko 1: Neulo 2 o, lisää 1 s, neulo 4 o, lisää 1 s, neulo krs loppuun.
 Neulo 2 krs o.
 Seur. krs ja puikko 1: Neulo 2 o, lisää 1 s, neulo 6 o, lisää 1 s (= 8 s peukalokiilassa), neulo krs loppuun.
 Neulo 2 krs o.
 Jatka lisäten peukaloa varten samalla tavoin joka 3. krs:lla, kunnes peukalokiilassa on 10(12)14(16) s.
 Neulo 2 krs o.
 Seur. krs ja puikko 1: Neulo 2 o, siirrä peukalokiilan 10(12)14(16) s silmukanpidikkeelle (tai langalle) odottamaan.
 Luo 2(2)2(2) uutta s peukalokiilan s:iden kohdalle, neulo krs loppuun.
 Neulo sileää pyöröneuleena vielä 3½(4)4½(5) cm. Viim. krs:lla neulotaan, kunnes on 6(7)7(8) s jäljellä, näistä tulee 

etusormi. Siirrä neulotut s puikoilta 3 ja 4 silmukanpidikkeelle.
 Puikot 1 ja 2 = sormikkaan kämmenpuoli
 Silmukanpidike = sormikkaan selkäpuoli

 Neulo sormet näin:
 Etusormi: Neulo viim. 6(7)7(8) s puikolta 4 ja ens. 6(7)7(8) s puikolta 1. Siirrä loput s puikolle 2 odottamaan. Luo 3 

uutta s sormien väliin kolmannelle puikolle = 15(17)17(19) s. Neulo pyöröneuleena sileää noin 6½(7)7½(8) cm. 
 Seur. krs: *2 o yhteen*, toista *-* vielä 2(3)3(3) krt, 3 o yhteen, *2 o yhteen*, toista *-* vielä 2(2)2(3) krt. Katkaise 

lanka ja vedä loppujen s:iden läpi.

 Keskisormi: Ota uusi lanka ja neulo 5(5)6(6) s kämmenpuolen odottavista s:ista, luo 3 uutta s sormien väliin, neulo 
5(5)6(6) s selkäpuolelta, sekä neulo 3 uutta s etusormen luoduista s:ista = 16(16)18(18) s. Jaa s 3 sukkapuikolle ja neulo 
pyöröneuleena sileää noin 7(7½)8(8½) cm. Seur. krs: Neulo 2 o yhteen 8(8)9(9) krt. Katkaise lanka ja vedä loppujen 
s:iden läpi.

 Nimetön: Ota uusi lanka ja neulo 5(5)6(6) s kämmenpuolelta, luo 3 uutta s sormien väliin, neulo 5(5)6(6) s selkäpuolelta, 
sekä neulo 3 uutta s keskisormen luoduista s:ista = 16(16)18(18) s. Jaa s 3 sukkapuikolle ja neulo pyöröneuleena sileää 
noin 6½(7)7½(8) cm. 

 Seur. krs: 2 o yhteen 8(8)9(9) krt. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi.

 Pikkusormi: Ota uusi lanka ja neulo loput 4(5)5(6) s kämmenpuolelta, 4(5)5(6) s selkäpuolelta sekä neulo 3 uutta s 
nimettömän luoduista s:ista = 11(13)13(15). Jaa s 3 sukkapuikolle ja neulo pyöröneuleena sileää noin 4½(5)5½(6) cm. 
Seur. krs: 2 o yhteen 4(5)5(6) krt, 3 o yhteen. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi.

 Peukalo: Ota uusi lanka ja neulo odottavat s sekä neulo 4 s peukalohangasta näin: 1 s seur. s:aan, 2 s luoduista s:ista, 1 s 
seur. s:aan toisessa reunassa = 14(16)18(20) s. Jaa s 3 sukkapuikolle ja neulo pyöröneuleena sileää noin 4½(5)5½(6) cm. 

 Seur. krs: 2 o yhteen 7(8)9(10) krt. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi.
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UNISEX - KÄSINEET
18,5-19,4 19,7-20,6 20,9-21,8 21,8-22,6 22,6-23,5

7,3-7,6 7,8-8,1 8,2-8,6 8,6-8,9 8,9-9,3
17,8-18,4 18,4-19 19-19,6 19,6-20,2 20,2-20,8

7-7,2 7,2-7,5 7,5-7,7 7,7-8 8-8,2

a) Käden ympärys (tuumaa)

b) Käden pituus (cm)
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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.
 • Tutustu neulekouluumme, jossa on sormikkaiden ruotsinkieliset ohjeet kohta kohdalta: Ohje nro 91604 tai  

www.jarbo.se/stickskola-fingervantar.



VASEN SORMIKAS Luo ja neulo kuten oikea sormikas peukalokiilaan saakka.
 Peukalokiila:
 Puikko 2: Neulo kunnes on 4 s jäljellä, lisää 1 s, 2 o, lisää 1 s, 2 o. Jatka krs loppuun.
 Neulo 2 krs.
 Seur. krs ja puikko 2: Neulo kunnes on 6 s jäljellä, lisää 1 s, 4 o, lisää 1 s, 2 o. Jatka krs loppuun.
 Neulo 2 krs.
 Seur. krs ja puikko 2: Neulo kunnes on 8 s jäljellä, lisää 1 s, 6 o, lisää 1 s (= 8 s peukalokiilassa), 2 o. Jatka krs loppuun.
 Neulo 2 krs.
 Jatka lisäten peukaloa varten samalla tavoin joka 3. krs:lla, kunnes peukalokiilassa on 10(12)14(16) s.
 Neulo 2 krs o.
 Seur. krs ja puikko 2: Neulo kunnes on 12(14)16(18) s jäljellä, siirrä peukalokiilan 10(12)14(16) s silmukanpidikkeelle 

(tai langalle) odottamaan. Luo 2(2)2(2) uutta s peukalokiilan s:iden kohdalle, neulo 2 o, jatka krs loppuun.
 Neulo pyöröneuleena sileää vielä noin 3½(4)4½(5) cm. Neulo viim. krs, kunnes on 6(7)7(8) s jäljellä puikolla 2, näistä 

tulee etusormi.
 Siirrä neulotut s puikoilta 1 ja 2 silmukanpidikkeelle.
 Silmukanpidike = sormikkaan kämmenpuoli
 Puikot 3 ja 4 = sormikkaan selkäpuoli
  
 Sormet ja peukalo: Kuten oikean sormikkaan sormet, ensin etusormi puikkojen 2 ja 3 s:illa. Siirrä loput s puikolle 4.

 www.jarbo.se


