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14-08 NEULETAKKI
LANGAT  Raggi (70% villaa, 30% polyamidia ”Super wash”. Kerässä n. 100 g = 150 m)
LANKAVAIHTOEHTO  Gästrike 4-säik., Vinga
KOOT — EUR  32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
KOOT  XS(S)M(L)XL(2XL)
RINNANYMPÄRYS  76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm — Vartalonmitta
YMPÄRYSMITTA  n. 82(90)98(106)114(126) cm — Vaatemitta
HIHANPITUUS  n. 41(42)43(44)45(46) cm — Vaatemitta
KOKOPITUUS  n. 51(53)55(57)59(61) cm — Vaatemitta
LANGANMENEKKI
VÄRI 1 — VÄRI 1550  n. 550(600)650(700)800(850) g
VÄRI 2 — VÄRI 1500  n. 25(30)30(40)40(45) g
PUIKOT  Nro 5
PYÖRÖPUIKKO  Nro 4½, 80 cm
TARVIKKEET  3 nappi
DESIGN & OHJE  Soolorado/Sanna Mårdh Castman

NEULETIHEYS  19 s ja n. 22 krs kirjoneuletta (sileääneuletta) puikoilla 5 = 10 cm – tai valitse puikot, joilla leveydeksi tulee 19 s = 10 cm.

KOKOTAULUKKO Järbo Garn 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.

 VIHJE! Jotta vältät ongelmia, ohje kannattaa lukea tarkoin läpi, ennen kuin aloitat neulomisen.

YLEISOHJEET  Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla = reunas
 Lisää 1 s= nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo oikein
 Käänteinen sileäneule= n oikealla ja o nurjalla.
 Yksöiskav: Krs:n alussa = nosta 1 s, neulo 1 s, vedä nostettu s ylitse.  

Krs:n lopussa = neulo 2 s oikein yhteen.
 Kaksoiskav: Krs:n alussa = nosta 1 s, neulo 2 s oikein yhteen, vedä nostettu s ylitse.  

Krs:n lopussa = neulo 3 s oikein yhteen.
 Napinläpi = päätä 2 s, jotka luodaan uudelleen seur. krs:lla.

LYHENTEET  n=nurja silmukka, o=oikea silmukka, kav=kavennus/kavennukset, reunas = reunasilmukka, s=silmukka/silmukat, 
sileää=sileääneuletta, krs=kerros.

TAKKI
TAKAKAPPALE  Luo 81(87)95(103)111(121) s puikoilla 5 värillä 1 ja neulo sileää piirroksen 1 mukaan paitsi reunas mol. reunoissa 

(1. krs = nurjalta). Kun työn pituus on n. 18(18)19(20)21(23) cm, päätä kädentietä varten mol. reunoissa joka 2. 
krs:lla 2-0(2-0) 2-0(2-2)3-2(3-2) s. Seur. krs:lla oikealta tehdään 1 kaksoiskav ennen reunas:aa mol. reunoissa yht. 
0(0)0(0)0(2) krt. Sen jälkeen 1 yksöiskav ennen reunas:aa mol. reunoissa yhteensä 6(6)9(10)12(11) krt. Kun työn pituus 
on n. 37(38)40(42)44(46) cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 19(21)23(25)25(27) s ja neulo olat erikseen. Päätä 
vielä joka 2. krs:lla pääntietä varten 2-2-1 s. Samaan aikaan toisen pääntiekav kanssa päätä joka 2. krs:lla olkaa varten 
6-6-6( 7-7-6)7-7-6(7-7-6)7-7-7(8-7-7) s.

VASEN ETUKAPPALE  Luo 12(13)15(15)19(21) s puikoilla 5 värillä 1 ja neulo kirjoneuletta piirroksen 1 mukaan paitsi reunas mol. reunoissa 
(1. krs = nurjalta). Aloita reunasta kuten takakpl. Seur. krs:lla oikealta aletaan lisätä, joka 2. krs:lla, krs:n lopussa 

 (= etureunassa) luomalla uusi s seur.: 7-6-4-2-2-1 (7-6-4-2-2-1-1)8-5-4-3-2-2-1(8-6-4-4-3-2-1-1)8-6-3-3-3-3-2-1
 (10-6-4-3-3-2-2-1-1)= 34(36)40(44)48(53) s puikolla. HUOM! Kuvio lisääntyy silmukkamäärän kasvaessa. Päätä 

kädentietä varten kuten takakpl. Kun työn pituus on 19(20)21(22)23(25) cm, aloitetaan pääntiekavennukset. Tee 1 kav 
ennen reunas:aa. Toista kav 5 krs:n välein vielä 7(7)8(8)9(7) krt ja sen jälkeen 3 krs:n välein 0(0)0(1)0(3) krt. HUOM! 
Päätä joka 2. krs:lla olkaa varten kuten takakpl.

OIKEA ETUKAPPALE  Neulotaan kuten vasen etukappale, mutta vastakkaiseen suuntaan. Lisäykset tehdään krs:n alussa.

HIHAT Luo 49(53)55(57)59(59) s puikoilla 5 värillä 1 ja neulo 1 oikea krs (1. krs = nurjalta). Seur. krs:lla neulotaan 
kirjoneuletta piirroksen 2 mukaan paitsi reunas mol. reunoissa. Kun työn pituus on n. 2(1)2(4)3(4) cm, lisää 1 s mol. 
reunoissa. Toista lisäys 3(3½)3½(3)3(3) cm:n välein kunnes puikolla on 75(77)79(83)87(87) s. Kun työn pituus on n. 
41(42)43(44)45(46) cm, päätä kädentietä varten mol. reunoissa joka 2. krs:lla 2-0(2-0)2-0(2-2)3-2(3-2) s. Seur. krs:lla 
oikealta tehdään 1 kaksoiskav ennen reunas:aa mol. reunoissa kuten takakpl. Tee sen jälkeen 1 yksöiskav mol. reunoissa 
kuten takakpl. Päätä loput s:t.

VIIMEISTELY  Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden liinojen väliin ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Etu-, helma- ja 
pääntienreunus: Käytä pyöröpuikkoa 4½ ja aloita keskeltä niskasta. Luo 1 s ja poimi oikealta värillä 1 puolivälistä 
niskaa n. 20(21)22(23)23(24) s, poimi 1 s joka krs:lta pääntiestä ja vas. etureunan suorasta osasta, jatka pitkin etukpl 
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pyöristettyä osaa, tästä poimitaan 2 s joka 3. s, jatka pitkin takakpl ja poimi 1 s joka s:sta, lisää 7 s tasavälein. Poimi 
s:t samalla tavoin oikeasta etukpl ja niskan puoliväliin. Lopuksi luo 1 s = reunas. HUOM! Koko silmukkamäärän tulee olla 
jaollinen 6:lla + 2 reunas. Neulo 1 oikea krs. Sen jälkeen neulo joustinneuletta 3 o 3 n, paitsi reunas mol. reunoissa, n. 9 
cm. HUOM! Kun joustinneuletta on n. 3 cm, lisätään 1 s joka nurjan raidan kohdalla etukpl pyöristyksen kohdalla. Neulo 
lisätty s nurin. Joustinneule on jatkossa oikealta pyöristyksen kohdalla 3 o 4 n. Päätä neuloen joustinneuletta. HUOM! 
Kun joustinneuletta on n. 5 cm tehdään 3 napinläpeä oikean reunan joustinneuleeseen suoraan kohtaan. Ylin n. 1½-2 
cm ens. V-pääntiekav alaspäin. Alin n. 1½-2 cm viim. pyöristyslisäyksen yläpuolelle. Ompele joustinneulereunuksen 
takasauma. Käytä reunas saumanvaraksi. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi. 
Kiinnitä napit.

PESUOHJE Neulotut/virkatut vaatteet pestään erillään hellävaraisesti, nurja puoli ulospäin käännettynä ja ilman valkaisuaineita. 
Vältettävä liotusta. Muotoillaan märkänä. Tasokuivaus.
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