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VIHJEEKSI

ISLANTILAISNEULE ”AFMÆLI”

Lettlopi (100 % islantilaista villaa. Noin 50 g = 100 m)
Noin 18 s x 24 krs sileääneuletta puikoilla 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
S(M)L(XL)
Noin 89(98)107(115) cm
Noin 38(40)42(44) cm (kädentiehen)
Noin 46(47)48(49) cm (kädentiehen)
Väri 1: Noin 350(350)400(450) g (väri 10052, t.ruskea)
Väri 2: Noin 100(100)150(150) g (väri 10086, harmaa)
Väri 3: Noin 50(50)50(50) g (väri 19418, harmaansininen)
Väri 4: Noin 50(50)50(50) g (väri 19421, vihreä)
Väri 5: Noin 50(50)50(50) g (väri 19426, kullanruskea)
Väri 6: Noin 50(50)50(50) g (väri 19427, ruosteenpun.)
Väri 7: Noin 50(50)50(50) g (väri 19431, tummanpun.)
Väri 8: Noin 50(50)50(50) g (väri 19417, viininpun. / 11414)
Väri 9: Noin 50(50)50(50) g (väri 11405, sinivihreä)
3,5 mm ja 4,5 mm (40 ja 60-80 cm)
3,5 mm ja 4,5 mm
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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. HUOM! Kokotaulukko on osoitteessa www.jarbo.se.
• 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.
• Lisää kokoja ja ohjeita: Katso istex.is ”20th Anniversary sweater”.

LYHENTEET

o=oikein, n=nurin, krs=kerros, s=silmukka

OHJEET

Helma ja hihat neulotaan pyöröneuleena erikseen. Kädenteiden kohdassa osat yhdistetään pyöröpuikolle ja kaarroke
neulotaan kaikilla silmukoilla. Helmaosassa kerros alkaa vasemmasta reunasta, mutta kaarrokkeessa kerros alkaa
takakappaleen ja vasemman hihan välistä.

HELMA

Luo 160(176)192(208) s värillä 2 pyöröpuikolla 3,5 mm. Yhdistä renkaaksi ja neulo pyöröneuletta, merkitse kerroksen
alku, ja neulo joustinneuletta *1 o, 1 n* 4 cm. Vaihda pyöröpuikko 4,5 mm ja neulo kirjoneuleraita piirroksen 1 mukaan.
Kun kuvio on neulottu, jatka neuloen värillä 1, kunnes helma on 38(40)42(44) cm luomisesta mitaten.
Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.

HIHAT

Luo 40(42)44(46) s värillä 2 pyöröpuikolla 3,5 mm. Yhdistä renkaaksi ja neulo pyöröneuletta, merkitse kerroksen alku,
neulo joustinneuletta *1 o, 1 n* 4 cm. Lisää viim. krs:lla 0(2)0(2) s = 40(44)44(48) s. Vaihda pyöröpuikko 4,5 mm ja
neulo kirjoneuleraita piirroksen 1 mukaan. Huomaa, että kuvio ei mene tasan koossa (M)L, neulo kuvio alussa ja lopussa
sopivalla tavalla.
Kun kuvio on neulottu, jatka neuloen värillä 1. Lisää 2 s hihan kainalon puolella (1 s krs:n 1. s:n jälkeen ja 1 s ennen
krs:n viim. s:aa). Jatka lisäten joka 9.(9.)8.(8.) kerroksella yhteensä 10(10)12(12) krt = 60(64)68(72) s.
Neulo, kunnes hiha on noin 46(47)48(49) cm luomisesta mitaten.
Siirrä 10(12)14(16) s langalle hihan kainalon puolelta = 50(52)54(56) s. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

KAARROKE

Osat neulotaan samalle pyöröpuikolle 4,5 mm värillä 1. Siirrä viim. 5(6)7(8) s ja ens. 5(6)7(8) s helman silmukoista
langalle. Neulo ens. hihan silmukat, neulo 70(76)82(88) s helmaosasta (etukpl). Siirrä seur. 10(12)14(16) s langalle.
Neulo toisen hihan silmukat. Neulo 70(76)82(88) s helmaosasta (takakpl).
Nyt puikolla on = 240(256)272(288) s. Neulo kirjoneuletta ja kavennuksia piirroksen 2 mukaan. Vaihda lyhyemmät puikot
tarvittaessa. Kun kaarrokkeen kuvio on neulottu, puikolla on 90(96)102(108) s.

PÄÄNTIE

Värillä 2 ja pyöröpuikolla 3,5 mm, neulo 1 krs o ja kavenna tasavälein kerroksella 18(22)26(30) s = 72(74)76(78) s. Neulo
joustinneuletta: *1 o, 1 n* 8 cm. Päätä joustavasti.

VIIMEISTELY

Ompele kainalosaumat silmukkapistoin, ks. piirros.
Taita pääntienreunus kaksinkertaiseksi nurjalle ja ompele kiinni. Päättele
langanpäät.
Huuhtele vaate käsin haaleassa vedessä. Aseta vaakatasoon kuivumaan ja
muotoile annettujen mittojen kokoiseksi.
Silmukkapistot

PIIRROS 1

MERKKIEN SELITYKSET

Toista

= väri 1
= väri 2
= väri 3
= väri 4
= väri 5
= väri 6
= väri 7
= väri 8
= väri 9
= 2 o yhteen
= 2 s takareunoista o yhteen
= ei silmukkaa (kavennusten takia)

HELMA 160(176)192(208) s
HIHA 40(44)44(48) s

PIIRROS 2
90(96)102(108) s
Vain koko (XL)
120(128)136(144) s

Vain koot (M)L(XL)
150(160)170(180) s
Vain koot (M)L(XL)

180(192)204(216) s

210(224)238(252) s

Vain koot L(XL)

240(256)272(288) s

Toista
Keskisilmukka
Aloita tästä
Koko XL

Aloita tästä
Koko S

www.jarbo.se

Aloita tästä
Koko M

Aloita tästä
Koko L

