


Versio 2

Skyskrapa 

Skyskrapa (suom: pilvenpirtäjä) on helppo ja hauska neuloa, ylhäältä aloittaen ilman saumoja. Valitse viisi lempiväriä

pehmoisesta ja ihanasta Alpesta, käsittelemätön villalanka joka lämmittää leikkiviä lapsia. 

 

LANKA Alpe (100% puhdasta villaa. Kerä n 50 g = 100 m.) 

LANKAVAIHTOEHDOT Lankaryhmä 5 (HUOM! Menekki ja muoto voivat vaihdella langasta riippuen)

TIHEYS: N. 19 s och 22 krs = 10 x 10 cm mallineuletta 4,5 mm puikoilla

KOOT 44-46 (50-56) 62-68 (74-80) 86-92 (98-104) 110-116 (122-128) 134-140 cm

RINNANYMPÄRYS N. 38 (42) 46 (51) 54 (56) 58 (62) 68 cm

VALMIIN NEULEEN MITAT Rinnanympärys + 6 (6,5) 8,5 (10) 10 (10) 10 (10) 10 cm 

NEULEEN PITUUS N. 23,5 (26,5) 29,5 (31) 34 (37) 40,5 (51,5) 54,5 cm 

LANGAN MENEKKI

Väri A (Pohjaväri): N. 50(65)75(85)100(120)140(180)200 g (väri 36102, punainen)

Väri B: N. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 (väri 36115, kirsikka)

Väri C: N. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (väri 36116, valkoinen)

Väri D: N. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (väri 36104, tumma lila)

Väri E: N. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (väri 36109, keltainen)

PYÖRÖPUIKOT 4 ja 4,5 mm (valitse kaapelin pituus rinnanympäryksen mukaan) 

SUKKAPUIKOT 4 ja 4,5 mm hihoja varten (tai pyöröpuikko jos neulot hihat Magic Loop-tekniikalla)

TARVIKKEET Neljä silmukkamerkkiä (erivärisiä), parsinneula, sakset.

Tästä löydät blogitekstin joka sisältää paljon apua villapaidan neulomiseen! 

LYHENTEET

L1sv = Lisää yksi silmukka, kallistuu vasemmalle

L1so = Lisää yksi silmukka, kallistuu vasemmalle 

PÄÄNTIE

Luo 64 (68) 72 (76) 76 (76) 80 (80) 84 silmukkaa värillä A sukkapuikoille 4 mm tai Magic Loop-tekniikalla pyöröpuikoille (pituus väh

100 cm) 

Aseta silmukkamerkki (A) kerroksen aloituksen merkitsemiseksi. 

Neulo joustinneuletta (2 oikein, 2 nurin) suljettuna neuleena yhteensä 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm.

Kun pääntien joustinneule on valmis, aloita lisäykset hihoja ja vartaloa varten. Silmukkamerkki A merkitsee kerroksen aloituskohdan,

ja on samalla oikean olkapään takareuna.

Aseta seuraavalla krs:lla silmukkamerkit raglanlisäyksiä varten seuraavasti:

Neulo 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28 o (takakappale), aseta silmukkamerkki B, neulo 9 (10) 11 (12) 12 (12) 13 (13) 14 o

(oikea hiha), aseta silmukkamerkki C, neulo 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28 o, (etukappale) aseta silmukkamerkki D, neulo 9 (10)

11 (12) 12 (12) 13 (13) 14 o (vasen hiha). 

KAARROKE

 

KAARROKE

 Krs 1 (lisäyskrs): Siirrä silmukkamerkki A, 1 o, * L1sv, neulo kunnes on 1 s jäljellä ennen silmukkamerkkiä B, L1so, 1 o. Siirrä

silmukkamerkki B, 1 o, L1sv, neulo kunnes on 1 s jäljellä ennen silmukkamerkkiä C, L1so, 1 o, Siirrä silmukkamerkki C, 1 o, L1sv,

neulo silmukkamerkkiin D, L1so, 1 o, siirrä silmukkamerkki D, 1 o, L1sv, neulo kunnes on 1 s jäljellä ennen silmukkamerkkiä A, L1so,
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1 o, nyt olet silmukkamerkin A kohdalla. = 8 silmukkaa lisätty.   

Krs 2: Neulo kaikki s:t oikein, siirrä silmukkamerkit vasemmalta oikealle puikolle kun tulet kohdalle.

Toista kerroksia 1 ja 2 vielä 8 (9) 11 (14) 15 (15) 16 (18) 20 kertaa.

Kolme pienintä kokoa: jatka neulomista suljettuna neuleena ilman lisäyksiä kunnes kaarroke on 10 (11) 12 cm, pääntien joustin

mukaan lukien.

Puikoilla on nyt 136 (148) 168 (196) 204 (204) 216 (232) 252 silmukkaa, 27 (30) 35 (42) 44 (44) 47 (51) 56 kullekin hihalle ja 41 (44)

49 (56) 58 (58) 61 (65) 70 etu- ja takakappaleelle. 

EROTA HIHOJEN JA VARTALON SILMUKAT

Neulo silmukkamerkkiin B, poista merkki ja aseta hihan silmukat jämälangalle odottamaan. Poista merkki C. 

Luo 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (1) 2 uutta silmukkaa oikealle puikolle. Aseta uusi silmukkamerkki joka nyt merkitsee kerroksen

vaihtumiskohdan. Luo vielä 0 (1) 2 (1) 1 (2) 2 (2) 2 uutta silmukkaa oikealle puikolle.

Neulo silmukkamerkkiin D, poista merkki ja aseta hihan silmukat jämälangalle odottamaan, luo 1 (2) 3 (2) 2 (4) 3 (3) 4 uutta silmukkaa

oikealle puikolle.

Neulo 1 krs oikein. Nyt on kirjoneuleen aika!

 

 

KIRJONEULE

Kirjoneule muodostuu pohjaväristä ja neljästä tehosteväristä jotka yhdessä muodostavat viisi väriosaa. Kirjoneule neulotaan samalla

tavalla sekä hihoissa että vartalossa. 

Joka koolle on oma määrä kerroksia per väri, ks. kaavio. 

Haluatko hieman pidemmän villapaidan? Lisää yksi tai useampi krs per väriosa.

Vaihda työhön puikot 4,5 mm.

Neulo yhteensä 25 (30) 35 (35) 40 (45) 50 (70) 75 krs kirjoneuletta kaavion mukaan.

Neulo 1 krs oikein värillä A.

Vartalon pituus on nyt n. 11,5 (13,5) 16 (16) 18,5 (20,5) 22,5 (32) 34 cm. 

RESORI

Vaihda puikkoon 4 ja neulo joustinneuletta (2 o, 2 n), yhteensä 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm. Päättele s:t löyhästi joustimen

mukaisesti. 

 

HIHAT

Molemmat hihat neulotaan samalla tavalla. 

Siirrä hihan silmukat sukkapuikolle 4,5 mm, tai pyöröpuikoille Magic Loopia varten.

Poimi 1 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 s kainalon kohdalta värillä A. Aseta silmukkamerkki kerroksen aloituksen merkitsemiseksi. Poimi vielä 0

(1) 3 (1) 2 (2) 3 (3) 2 silmukkaa.

Neulo krs loppuun.

Neulo nyt kirjoneuletta kaavion mukaan. Kun kirjoneule on valmis, vaihda puikkoon 4 mm ja väriin A ja kavenna seuraavalla krs:lla 4

(4) 4 (8) 8 (8) 12 (12) 12 s tasaisesti.

Neulo sitten joustinneuletta (2 o, 2 n) yhteensä 2,5 (2,5) 2,5 (3) 3 (3) 3,5 (3,5) 3,5 cm, Päättele s:t löyhästi joustimen mukaisesti. 

 

Hihojen pituus joustin mukaan lukien on n. 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (34,5) 37 cm. 
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VIIMEISTELY

Päättele langanpäät. Kastele neule, puristele suurimmat vedet pois varovasti pyyhkeellä ja aseta sen jälkeen kuivumaan tasaiselle

alustalle.

 

NEULEEN PESU

Käsinpesu tai pesukoneen villapesuohjelma, max 30 astetta. Hajut lähtevät kun neuletta tuulettaa yön yli.  

MITAT

A = Ca 10 (11) 12 (13,5) 14 (14,5) 15,5 (17) 18,5 cm

B = Ca 44 (48) 54 (61) 63 (65) 67 (71) 77 cm

C = Ca 14,5 (17) 21 (23) 25 (25) 27 (29) 31,5 cm

D = Ca 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (35) 37 cm

E = Ca  13,5 (15,5) 18 (18,5) 20,5 (23) 25,5 (35) 37 cm 

 

 

KAAVIO

HUOM! Kaavio näyttää koot 44-46 cm. 

Muita kokoja varten lue alta kuinka monta kerrosta kutakin väriosaa sinun tulee neuloa. Joka osassa on sama määrä silmukoita.

Osa 1: Neulo yhteensä 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 kerrosta.

Osa 2: Neulo yhteensä 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 kerrosta.

Osa 3: Neulo yhteensä 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 kerrosta..

Osa 4: Neulo yhteensä 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 kerrosta.

Osa 5: Neulo yhteensä 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 kerrosta.

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Tietoja langoista: info@jarbo.se  Suunnittelija: Madelene Linderstam  Kääntäjä: Tove Ramstedt  Valokuva: Daniel Bernstål, Madelene Linderstam 



COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Tietoja langoista: info@jarbo.se  Suunnittelija: Madelene Linderstam  Kääntäjä: Tove Ramstedt  Valokuva: Daniel Bernstål, Madelene Linderstam 



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/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö

neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

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

Lyhenteet

Neulominen

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kaksoisyliv=kaksoisylivetokavennus, kav=kavennus, k-o=kiertäen oikein, krs=kerros,

krs:n=kerroksen, krt=kertaa, lis=lisäys, lk=langankierto, ns=nurja silmukka/nurjat silmukat, o=oikea silmukka/oikeat silmukat,

p=puikko/puikot, reunas=reunasilmukka, sileä=sileä neule, s=silmukka/silmukat, seur=seuraava, s-kaari=silmukkakkaari,

takakpl=takakappale, yliv=ylivetokavennus, 2-kav=kaksoiskavennus 

Virkkaus

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kav=kavennus, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krs=kerros, krt=kerta/kertaa,

krs:n=kerroksen, ks=kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis=lisäys, lk=langankierto, puolip=puolipylväs, p=pylväs, pp=pitkäpylväs,

p-ryhmä=pylväsryhmä, ps=piilosilmukka, reunas=reunasilmukka, seur=seuraava, s=silmukka/silmukat, takakpl=takakappale
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