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91598. BABYPONCHO

LANGAT Nova (100% puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 170 m)  

NEULETIHEYS Noin 26 s x 35 krs sileää puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm  

LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 2 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)  

KOKO Noin 1–2 v.  

MITAT 2 osaa &aacute; noin 17–18 x 41 cm (+ hapsut noin 6 cm)  

LANGANMENEKKI Noin 80 g (väri 48030, sini-roosa / 48032, sini-liila)  

PUIKOT Nro 3 

 

PONCHO  

Osa A: Luo 46 s puikoilla nro 3. Neulo ainaoikein, kunnes työ on noin 41 cm. Päätä neuloen o. 

Osa B: Luo 46 s puikoilla nro 3. Neulo 5 krs ainaoikein. Jatka sitten sileää, paitsi 5 ulointa s mol. reunoissa, jotka neulotaan aina 

oikein. Neulo, kunnes työ on noin 39½ cm. Lopuksi 5 krs ainaoikein. Päätä neuloen o.  

 

VIIMEISTELY  

Ompele osat yhteen näin: Mittaa noin 17–18 cm osan A toisesta pitkästä sivusta ja aseta merkki. Ota osa B ja ompele lyhyt sivu 

kiinni osan A merkkiin asti (ks. piirros). Kiinnitä samoin osa B.  

Hapsut: Leikkaa noin 16 cm pitkiä lankoja. Ota 4 lankaa, taita ne keskeltä, pujota taitettu pää reunasta 1 s:n lävitse ja vedä vapaat 

päät lenkin lävitse ja kiristä. Solmi joka 3. s:aan.
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Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi. 

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai 

paksumpiin puikkoihin tai koukkuun. 

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa. 

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa. 

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat 

itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin 

vaatteen mitat. 

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse 

ei muodostu pitkiä langanjuoksuja. 

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset 

vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti 

ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin 

mittoihin. 

 

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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