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KOKOTAULUKKO

Järbo Garnin kokotaulukko: Ohjeissamme vaatteen liikkumaväljyys vaihtelee vaatteen mallin ja muotoilun mukaan.
Jotta saisit oikean koon, suosittelemme että aluksi otat mitat vartalosta. Sen jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon
liikkumaväljyyttä haluat.
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TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Lina (68 % puuvillaa 32 % pellavaa. Kerässä noin 50 g = 100 m)
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
KUVAT Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Noin 20 s kuviota virkkuukoukulla nro 4.5–5 = 10 cm
VALOKUVAMALLIT Lina Östling, Lisa Yttermyr
Fuga, Lady, Saga, Super Soft Cotton
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
KIITÄMME B. Young — Valbo
XS(S)M(L)XL(2XL)
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Noin 89(100)109(119)129(139) cm
Noin 46(48)50(52)54(56) cm
Noin 350(400)450(450)500(550) g (väri 16201)
Noin 450(450)500(550)600(650) g (väri 8802)
Nro 4.5–5
Soolorado/Sanna Mård Castman SÄHKÖPOSTI freelance.designer.sanna@jarbo.se
Irma Sinerkari

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 aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys
	     Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.
• 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

kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka, p=pylväs, pp=puolipylväs, tpp=tuplapuolipylväs, krt=kertaa, krs=kerros

VIRKKAUSOHJEET

Ketjusilmukka (kjs): Tee langasta silmukka, *langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi.* Toista *-* kunnes on
tarvittava määrä kjs.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan ja vedä 1 s (2 s koukulla), langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi.
Pylväs (p): Langankierto koukulle, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä 1 s (3 s koukulla) langankierto koukulle, vedä
lanka 2 s:n läpi, langankierto koukulle, vedä lanka 2 s:n läpi.
Puolipylväs (pp): Langankierto koukulle, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä 1 s (3 s koukulla), langankierto koukulle,
vedä lanka kaikkien koukulla olevien s:iden läpi.
Tuplapuolipylväs (tpp): Virkkaa 2 pp samaan s:aan, mutta älä vedä ens. läpi, anna kaikkien s olla koukulla, tee toinen
pp ja vedä kaikkien koukulla olevien s:iden läpi kerralla.

TOPPI
TAKAKAPPALE

Kerros 1: Virkkaa 91(101)111(121)129(139) kjs. Käännä.
Kerros 2: Virkkaa 5 kjs, jätä väliin 10 kjs (= tämän krs:n 5 ens. kjs ja 1. kerroksen 5 viim. kjs), virkkaa 1 p + 4 kjs + 1 p
seur. kjs:aan, 2 kjs, jätä väliin 4 kjs, 1 p seur. kjs:aan *2 kjs, jätä väliin 4 kjs, 1 p + 4 kjs + 1 p seur. kjs:aan, 2 kjs, jätä
väliin 4 kjs, 1 p seur. kjs:aan.* Toista *-*, lopuksi 2 kjs, jätä väliin 4 kjs, 1 p + 4 kjs + 1 p seur. kjs:aan, 2 kjs, jätä väliin 4
kjs, 1 p viim. kjs:aan. Käännä.
Kerros 3: 1 kjs, 2 ks 2 kjs:aan, 5 ks 4 kjs:n kaareen, 2 ks 2 kjs:aan *2 ks 2 kjs:aan, 5 ks 4 kjs:n kaareen, 2 ks 2 kjs:aan.*
Toista *-*, lopuksi 2 ks 2 kjs:aan, 5 ks 4 kjs:n kaareen, 2 ks 2 kjs:aan. Käännä.
Kerros 4: 3 kjs, jätä väliin 2 ks, 1 tpp 5 seur. ks:aan, jätä väliin 2 ks, 1 p 2.krs:n p:een *jätä väliin 2 ks, 1 tpp 5 seur. ks:aan,
jätä väliin 2 ks, 1 p p:een.* Toista *-*, lopuksi jätä väliin 2 ks, 1 tpp 5 seur. ks:aan, jätä väliin 2 ks, 1 p reunassa olevan
kjs:aan. Käännä.
Kerros 5: *1 kjs + 1 ks 6 krt (= ks ennen tpp, niiden väliin ja tpp:n jälkeen.)* Toista *-* krs loppuun. Viim. ks virkataan
ed. krs:n kjs-kaaren 3. kjs:aan. Käännä.
Kerros 6: Virkkaa 5 kjs, 1 p + 4 kjs + 1 p 3. kjs:aan ed. kerroksen *-* alueella, 2 kjs, 1 p 6. kjs:aan ed. kerroksen *-* alueella.
*2 kjs, 1 p + 4 kjs + 1 p ed. krs:n *-* alueen 3. kjs:aan, 2 kjs, 1 p ed. kerroksen *-* alueen 6. kjs:aan,* Toista *-*, lopuksi
2 kjs, 1 p + 4 kjs + 1 p 3. kjs:aan… jne, 2 kjs, 1 p 6. kjs:aan... jne. Käännä.
Kerros 7: = krs 3. Käännä
Kerros 8: = krs 4. Käännä.
Toista krs 5-8 työ loppuun.
Kun työ on noin 24(25)26(27)28(29) cm. Sinun tulee olla kuvion 8. krs:lla (annettu mitta on summittainen) ja lisää 11 kjs krs:n
lopussa. Käännä (= krs 5), jätä väliin koukkua lähinnä oleva kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen lisättyyn kjs:aan (= 10 ks). Jatka virkaten
krs kuvion mukaan. Lisää 15 kjs lopussa. Käännä ja jatka krs 6. Virkkaa nyt mol. reunoihin lisätyt s mukaan kuvioon. Se tarkoittaa,
että *-* väli toistetaan 2 krt. Kun takakpl on noin 46(48)50(52)54(56) cm, lopuksi krs 8, katkaise lanka ja päättele.

ETUKAPPALE

Virkataan kuten takakpl.

VIIMEISTELY

Ompele olkasaumat, jätä keskeltä avoimeksi pääntietä varten noin 24-26 cm. Ompele sivusaumat ja lyhyet hihasaumat.
Helmaan voi virkata krs ks. Kädentienreunat: Virkkaa halutessasi krs ks kädenteihin.

www.jarbo.se

