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91718  JÄRBO-KUVIOINEN TYYNY
LANGAT  Raggi (70 % villaa, 30 % polyamidia, 1 kerä = 100 g, 150 m)
 Vinga (15 % villaa, 85 % akryyliä. Kerässä noin 100 g = 190 m)
NEULETIHEYS  Noin 17 s ja 18 krs sileää pyöröpuikolla 6 = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri 

langoilla)
MITAT  Noin 50 x 50 cm
LANGANMENEKKI  Väri 1: Noin 200 g (väri 1550, t.harmaa, Raggi / 40665, t.harmaa, Vinga)
 Väri 2: Noin 200 g (väri 1500, l.valk. Raggi / 40649, l.valk. Vinga)
PYÖRÖPUIKOT  6 mm, 60 tai 80 cm
VIRKKUUKOUKKU  5,5 mm
TARVIKKEET  Sisätyyny 50 x 50 cm tai 55 x 55 cm, apupuikko noin 6 mm (päättämiseen)
DESIGN & OHJE Katarina Segerbrand SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se

LYHENTEET  s=silmukka, n=nurin, o=oikein, reunas=reunasilmukka, krs=kerros, kav=kavennus, krt=kertaa, ks=kiinteäsilmukka (virkkauksessa)

VIRKKAUSOHJEET  Kiinteäsilmukka (ks) = Työnnä koukku seur. s:aan, vedä lanka s:n läpi (2 s koukulla), langankierto koukulle, vedä lanka 
mol. koukulla olevien s:iden läpi.

TYYNYNPÄÄLLINEN  Luo 162 s puikoilla 6 ja värillä 1 ja neulo pyöröneuleena sileää (= joka kerros oikein). Kun on neulottu 3 krs, neulotaan 
kirjoneuletta piirroksen mukaan. Kun piirros on neulottu, neulotaan 3 krs värillä 2. 

 Neulotaan yhteen ja päätetään 3 puikolla: Puolet silmukoista kummallakin puikolla, pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa 
kädessä ja ota oikeaan käteen lisäpuikko. Ota 1 s edessä olevalta ja 1 s takana olevalta puikolta ja neulo o yhteen, neulo 
samoin 2 seur. s yhteen, päätä sitten vetämällä ens. s toisen ylitse = 1 s lisäpuikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen s 
samalla tavoin krs loppuun. (Voit päättää silmukat normaaliin tapaan ja ommella reunat yhteen.)

VIIMEISTELY Aseta sisätyyny paikalleen.
 Värillä 1 ja virkkuukoukulla 5,5 mm: Yhdistä aukon reunat virkkaamalla ks tasavälein.
 Katkaise lanka ja päättele kaikki langanpäät.
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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.
 • Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.
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PIIRROS

toista 3 krt

toista 6 krt

Aloita tästä

toista 12 krt

Lopeta tähän

Aloita tästä

Lopeta tähän

Piirroksessa on puolet tyynystä (= 81 s).
Toinen puoli neulotaan samoin.


