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PIENOKAISEN AINAOIKEIN-PERUSNEULE

KOKOTAULUKKO

Järbo Garnin 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. Lastenvaatteet ovat senttikoossa. Koot 38, 44 (keskoset, nimitystä käytetään ennen 37.
raskausviikkoa syntyneistä (PT - Pre Term), 50 cm (noin 0-1 kk), suurin 170 cm (noin 14+ v.). Oikean senttikoon saat,
kun mittaat lapsen kokopituuden. Lahkeen sisäpituus mitataan haarasta kantapäähän.

LANGAT
NEULETIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
KOOT – CM
KOOT – IKÄ
RINNANYMPÄRYS
YMPÄRYS
KOKOPITUUS
LANGANMENEKKI (A)
LANGANMENEKKI (B)
LANGANMENEKKI (C)
LANGANMENEKKI (D)
PUIKOT
PYÖRÖPUIKKO
VIRKKUUKOUKKU
TARVIKKEET
IDEOINTI, DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

VIHJEEKSI

Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
Noin 17 s ja 32 krs ainaoikein puikoilla nro 5 = 10 x 10 cm.
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
44(48)50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cm
keskonen(keskonen)0-2(2-6)6-12(12-24) kk 2-4 v.
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
Noin 36(38)40(43-45)47-49(51-52)54-55 cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Noin 43(47)49(54)60(63)68 cm
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Noin 18(20)22(24)28(32)38 cm
KUVAT Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
Noin 100(150)150(200)200(250)250 g (väri 8800)
VALOKUVAMALLI Hugo Sönnermyr, Millie Schade
Noin 100(150)150(200)200(250)250 g (väri 8862 / 8892)
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Noin 100(150)150(200)200(250)250 g (väri 8859 / 8889)
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Noin 100(150)150(200)200(250)300 g (väri 8856)
Nro 4, 4.5 ja 5
Nro 4, 60 cm
Nro 5
Takki: 5-6 nappia Kietaisupusero: 1 nappi
Soolorado/Sanna Mård Castman SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

• 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, että neuletiheys täsmää.
• Uuden kerän vaihtaminen: Langanpäitä ei koskaan solmita. Pura hieman kumpaakin yhteen liitettävää langanpäätä noin
8 cm ja aseta ne päällekkäin. Kierrä niitä löysästi toistensa ympäri ja jatka neulomista. Useimmat haluavat aloittaa uuden
kerän vetämällä langanpään kerän sisältä.

LYHENTEET

s=silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, takakpl=takakappale

OHJEET

Lisää 1 s: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.
Reunasilmukka (reunas): Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla.
Kavennus (kav): Krs:n alussa: 2 s takareunoista oikein yhteen. Krs:n lopussa: 2 s oikein yhteen.

VIRKKAUSOHJEET

Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka, *langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpin.* Toista *-* kunnes kjs on haluttu määrä.
Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi ja saman tien koukulla olevan s:n läpi.

TAKAKAPPALE (A-D)

HUOM! Takakappale neulotaan samoin jokaiseen 4 malliin.
Luo 38(42)44(48)54(56)60 s puikoilla nro 4. Neulo 7 krs ainaoikein (1. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5 ja jatka
neuloen ainaoikein työ loppuun. Kun työ on noin 12(13)13(14)18(21)26 cm, luo 15(17)18(22)25(33)38 s krs:n 		
lopussa oikealta = vasen hiha. Luo 15(17)18(22)25(33)38 s seur. krs:n lopussa nurjalta = oikea hiha = 			
68(76)80(92)104(122)136 s puikolla. Kun työ on noin 18(20)21(23)27(31)37 cm, siirrä keskimmäiset 			
12(14)14(16)18(20)22 s langalle pääntietä varten (nämä s otetaan myöhemmin mukaan, kun neulotaan pääntienreunaa).
Neulo olat erikseen.
Vasen olka: Neulo 2 krs. Siirrä olan ja hihan loput s langalle.
Oikea olka: Neulo 1 krs oikein. Siirrä olan ja hihan loput s langalle. Työ on nyt noin 19(21)22(24)28(32)38 cm.

ETUKAPPALE (A)

Luo ja neulo kuten takakpl, kunnes työ on noin 11(12)12(14)16(19)23 cm. Jaa työ keskeltä V-pääntietä varten. Neulo
olat erikseen.
Vasen olka: Luo 1 uusi s etureunaan = reunas. Tee 1 kav ennen reunas etureunassa. Toista kav joka 4. krs:lla vielä
6(5)7(6)9(7)11 krt ja sitten joka 2. krs:lla 0(2)0(2)0(3)0 krt. Siirrä olan ja hihan loput s langalle kuten takakpl. Ts.
kun hihassa on yhtä monta krs.
Oikea olka: Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

VIIMEISTELY (A)

Neulo olka- ja hihansaumat yhteen nurjalta näin: Siirrä kummankin olan ja hihan s puikolle. Aseta työ oikeat puolet
vastakkain. Ota puikko nro 4.5 ja neulo 1 s kummaltakin puikolta o yhteen ja päätä samalla.
Pääntie: Aloita V-pääntien alareunasta oikeasta sivusta ja poimi pyöröpuikolla nro 4 oikealta 1 s joka 2. krs:lta, jätä
väliin noin joka 4. krs (tarvittaessa), poimi noin 18(20)20(22)26(28(30) s niskasta (langalla olevat s mukana) ja yhtä
monta s V-pääntien vasemmasta sivusta kuin oikeasta. Neulo joustinneuletta 1 o 1 n noin 2 cm. Päätä neuloen
joustinneuletta. Aseta reunat päällekkäin V:n kärjessä ja ompele kiinni.
Hihansuut: Poimi puikoilla nro 4 oikealta noin 22(24)26(28)30(32)34 s hihansuusta. Neulo ainaoikein 7 krs. Päätä.
Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi.

ETUKAPPALE (B)

Luo ja neulo kuten takakpl, kunnes työ on 13(13)14(16)20(23)28 cm. Jaa työ keskeltä halkiota varten. Neulo olat erikseen.
Oikea olka: Neulo suoraa. Kun työ on 16(18)19(20)24(28)33 cm, päätä pääntietä varten joka 2. krs:lla 3-2-1(3-2-1-1)
3-2-1-1(4-2-1-1)4-2-2-1(5-2-2-1)5-2-2-1-1 s. Siirrä olan ja hihan loput s langalle kuten takakpl. Ts. kun hihassa on yhtä
monta krs.
Vasen olka: Neulotaan kuten oikea olka, mutta vastakkaiseen suuntaan.

VIIMEISTELY (B)

Neulo olka- ja hihansaumat yhteen nurjalta näin: Siirrä kummankin olan ja hihan s puikolle. Aseta työ oikeat puolet
vastakkain. Ota puikko nro 4.5 ja neulo 1 s kummaltakin puikolta o yhteen ja päätä samalla.
Pääntien- ja halkionreunat: Aloita alhaalta halkion oikeasta sivusta ja virkkaa 1 krs ks halkion oikeaan reunaan,
pääntien ympäri ja halkion vasempaan reunaan. Reuna ei saa aaltoilla eikä kiristää. Katkaise lanka ja päättele. Tee 2
noin 20-25 cm pitkää nyöriä ja kiinnitä halkion kumpaankin yläreunaan = solmimisnauhat.
Hihansuut: Poimi puikoilla nro 4 oikealta noin 22(24)26(28)30(32)34 s hihansuusta. Neulo ainaoikein 7 krs. Päätä.
Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi.

VASEN
ETUKAPPALE (C)

Luo 19(21)22(23)26(27)28 s puikoilla nro 4. Neulo 7 krs ainaoikein (1. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5 ja jatka
neuloen ainaoikein työ loppuun. Luo uudet s hihaa varten kuten takakpl. Kun työ on noin 11(12)12(14)16(19)23 cm,
aloita V-pääntiekav niin, että tee 1 kav ennen 1 reunas + 1 o etureunassa. Toista kav joka 4. krs:lla vielä 		
3(6)4(3)5(5)3 krt ja sitten joka 6. krs:lla 2(0)2(3)2(3)5 krt. Siirrä olan ja hihan loput s langalle kuten takakpl.
Ts. kun hihassa on yhtä monta krs.

OIKEA ETUKAPPALE (C)

Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

VIIMEISTELY (C)

Neulo olka- ja hihansaumat yhteen nurjalta näin: Siirrä kummankin olan ja hihan s puikolle. Aseta työ oikeat puolet
vastakkain. Ota puikko nro 4.5 ja neulo 1 s kummaltakin puikolta o yhteen ja päätä samalla.
Etureunat & pääntie: Aloita oikean etukappaleen helmasta ja poimi pyöröpuikolla nro 4 oikealta 1 s joka 2. krs:lta,
jätä väliin noin joka 6. krs (tarvittaessa) etureunasta, V-pääntien oikeasta reunasta, poimi noin 			
18(20)20(22)26(28(30) s niskasta, (langalla olevat s mukana), yhtä monta s vasemmasta V-pääntien reunasta
ja etureunasta kuin oikeasta. Neulo joustinneuletta 1 o 1 n noin 2 cm. Päätä neuloen joustinneuletta. HUOM! Tee 5-6
napinläpeä vasemman etureunan puoliväliin: Ylin noin 1 cm 1. V-pääntiekav alaspäin, alin noin 1½ cm helmasta ja
muut tasavälein. Napinläpi = päätä 2 s ja luo ne uudelleen seur. krs:lla.
Hihansuut: Poimi puikoilla nro 4 oikealta noin 22(24)26(28)30(32)34 s hihansuusta. Neulo ainaoikein 7 krs. Päätä.
Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi. Kiinnitä napit.

VASEN
ETUKAPPALE (D)

Luo 26(29)30(33)37(38)41 s puikoilla nro 4 ja neulo ainaoikein 7 krs (1. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5 ja neulo
ainaoikein työ loppuun. Kun työ on noin 6(6½)7(8)9(10)12 cm, aloita etureunan kaventaminen. Tee 1 kav ennen 1
reunas + 1 o. Toista kav joka 4. krs:lla vielä 8(8)9(6)9(15)19 krt ja sitten joka 2. krs:lla yhteensä 4(6)5(10)9(4)2 krt.
Lisää hihaa varten kuten takakpl. Siirrä olan ja hihan s langalle kuten takakpl. Ts. kun hihassa on yhtä monta krs.

OIKEA ETUKAPPALE (D)

Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

VIIMEISTELY (D)

Neulo olka- ja hihansaumat yhteen nurjalta näin: Siirrä kummankin olan ja hihan s puikolle. Aseta työ oikeat puolet
vastakkain. Ota puikko nro 4.5 ja neulo 1 s kummaltakin puikolta o yhteen ja päätä samalla.
Etureunat & pääntie: Aloita oikean etukappaleen helmasta ja poimi 1 s pyöröpuikolla nro 4 joka 2. krs:lta, jätä väliin
noin joka 6. krs (tarvittaessa) etureunasta, V-pääntiestä, poimi noin 18(20)20(22)26(28(30) s niskasta, (langalla
olevat s mukana), yhtä monta s vasemmasta V-pääntiestä ja etureunasta kuin oikeasta. Neulo joustinneuletta 1 o,
1 n noin 1½ -2 cm. Päätä neuloen joustinneuletta.
Hihansuut: Poimi puikoilla nro 4 oikealta noin 22(24)26(28)30(32)34 s hihansuusta. Neulo ainaoikein 7 krs. Päätä.
Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi.
Solmimisnauhat: Tee 2 noin 20-25 cm pitkää nyöriä. Kiinnitä toinen vasemman etukappaleen joustinneulereunukseen,
kohtaan josta kavennukset alkavat. Kiinnitä toinen oikean etukappaleen sivusaumaan samalle korkeudelle kuin
vasemman etukappaleen nyöri.
Napinläpi: Virkkaa 1 napinläpi oikean etukappaleen joustinneulereunukseen, kohtaan josta kavennukset alkavat:
Kiinnitä lanka 1 ps:lla, virkkaa 4 kjs, kiinnitä 1 ps:lla. Kiinnitä nappi vasempaan etukappaleeseen nurjalle.

www.jarbo.se

