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NAISTEN KAULURI/HAME & MYSSY

LANKAVAIHTOEHTO
KOOT
Myssy
Kauluri/hame
LANGANMENEKKI
Myssy
Kauluri/hame
PYÖRÖPUIKOT
TARVIKKEET
IDEOINTI
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

VALOKUVAMALLI Angelica Pennerdahl
Noin 100 g (väri 30202)
KIITÄMME Engeltofta — Gävle. B.Young — Sandviken,
Noin 250 g (väri 30202)
Bik Bok & B. Young — Valbo Köpcentrum
Nro 3, 60 ja 80 cm
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Apupuikko nro 3
KATSO VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESTA www.jarbo.se
Järbo Garn
Soolorado/Sanna Mård Castman SÄHKÖPOSTI freelance.designer.sanna@jarbo.se
Irma Sinerkari

LANGAT
NEULETIHEYS

Mio (100% merinovillaa, noin 50 g = 170 m)
Noin 27-28 s ja noin 34-35 krs sileää puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm
Noin 30-31 s palmikkoneuletta (levittämättä) puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm
Skrållan, Gästrike 2-säik., Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
Yksi koko
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Noin 54-58 cm (Henkilön mitta)
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Ympärys: noin 80 cm. Korkeus/pituus: noin 50 cm.
VALOKUVAT Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre

VIHJEEKSI

* Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
* Neulo aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys
	     – jos ei, niin vaihda puikot, joilla neuletiheys täsmää.
* Kun neulot monirivisen piirroksen mukaan: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin sen
	     rivin alle, jota neulot.
* 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

n= nurin, o=oikein, s=silmukka/silmukat, kav=kavennus/kavennukset, sileää=sileäneule, krs=kerros

OHJEET

Kavennus (kav): Krs:n alussa: 2 s takareunoista o yhteen.
Krs:n lopussa: 2 s etureunoista o yhteen.

MYSSY

Luo pyöröpuikolla nro 3, 60 cm, 144 s ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n pyöröneuleena noin 6 cm. Seur. krs:lla neulotaan
piirroksen mukaan. Kun työ on noin 23 cm, lopeta palmikkokuvio ja neulo vain sileää niillä silmukoilla työ loppuun =
raitoja 2 n 6 o.
Kavenna samalla krs:lla näin:
Neulo 2 n yhteen jokaisen nurjan raidan kohdassa krs loppuun = 126 s jäljellä.
Neulo o oikein ja n nurin 3 krs.
Neulo kav-krs näin:
Neulo 2 o yhteen jokaisen oikean raidan alussa krs loppuun = 108 s jäljellä. Neulo o oikein ja n nurin 3 krs.
Neulo kav-krs näin:
Neulo 2 o yhteen jokaisen oikean raidan alussa krs loppuun = 90 s jäljellä. Neulo o oikein ja n nurin 3 krs.
Neulo kav-krs näin:
Neulo yhteen 1 nurja ja jokaisen oikean raidan ens. o, krs loppuun = 72 s jäljellä. Neulo työ loppuun sileää = joka krs
oikein. Neulo 3 krs. Seur. krs:lla neulotaan silmukat pareittain yhteen krs loppuun. Neulo 1 krs. Seur. krs:lla neulotaan
silmukat pareittain yhteen krs loppuun. Neulo 1 krs. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi. Päättele hyvin.
Taita joustinreuna ylös. Myssyn korkeus on noin 23-24 cm, kun reuna on taitettuna.

KAULURI/HAME

Luo pyöröpuikolla nro 3, 80 cm, 272 m ja neulo joustinneuletta 2 o 2 n pyöröneuleena noin 6 cm. Neulo sen jälkeen
palmikkoneuletta piirroksen mukaan, kunnes työ on noin 44 cm. Neulo lopuksi joustinneuletta 2 o 2 n 6 cm = yhtä monta
krs kuin alussa.
Päätä neuloen joustinneuletta.

91451. Piirros

*

Piirroksessa on kaikki krs.
Aloita nuolten kohdasta ”Aloita tästä”,
toista sitten *-*.
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