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HOUSUT & RAITAHUPPARI PIKKUISILLE

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

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Elise (55 % puuvillaa, 45 % akryyliä. Kerässä noin 100 g = 330 m)
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Noin 22-23 s ja 32 krs sileää puikoilla nro 3.5 = 10 x 10 cm
KUVAT Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Noin 21 s ja 42 krs ainaoikein puikoilla nro 3.5 = 10 x 10 cm
VALOKUVAMALLI Hugo Sönnermyr
KOOT–CM (A)
38(44)50-56(62-68)74-80(86-92) cm
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
KOOT–IKÄ (A)
keskonen(keskonen)0-2(2-6)6-12(12-24) kk
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
KOOT (B)
38-44(50-56)62-68(74-80)86-92 cm
YMPÄRYS (A)
Noin 41(44)49(54)60(65) cm
KOKOPITUUS (A)
Noin 20(22)25(28)32(35) cm
YMPÄRYS YLHÄÄLTÄ (B) Noin 39(46)48(54)56 cm
KOKOPITUUS (B)
Noin 24-25(30-31)35(39)44 cm (keskietu)
LANGANMENEKKI (A)
Väri 1: Noin 100(100)100(150)150(200) g (väri 30202)
Väri 2: Noin 50 g (kaikki koot) (väri 30205)
LANGANMENEKKI (B)
Väri 1: Noin 50(100)100(100)100 g (väri 30202)
PUIKOT
Nro 3 ja 3.5
PYÖRÖPUIKKO
Nro 3 ja 3.5, 60 cm
IDEOINTI, DESIGN & OHJE Soolorado/Sanna Mård Castman SÄHKÖPOSTI freelance.designer.sanna@jarbo.se
SUOMENNOS
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.

LYHENTEET

o=oikein, n=nurin, s=silmukka/silmukat, reunas= reunasilmukka, krs=kerros, lis=lisäys, kav=kavennus/kavennukset,
sileä=sileäneule, takakpl= takakappale, etukpl=etukappale.

OHJEET

Lisää 1 s: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.
Reunasilmukka (reunas): Uloin s mol. reunoissa neulotaan o joka krs:lla.

HUPPARI (A)
ETU- & TAKAKAPPALE

Etu- ja takakappale neulotaan pyöröpuikolla nro 3.5 pyöröneuleena kädenteihin asti.
Luo 88(96)108(120)132(144) s pyöröpuikolla nro 3.5 värillä 1 ja neulo sileää pyöröneuletta (= kaikki krs oikein)
Neulo näin: *4 krs värillä 1, 2 krs värillä 2*, toista *-* työ loppuun. Kun työ on noin 11(12)14(17)20(22) cm, työ jaetaan
etu- ja takakappaleeksi = 44(48)54(60)66(72) s kumpaankin. Neulo ensin takakpl. Siirrä etukpl s langalle odottamaan.
Takakappale: Käytä puikkoja nro 3.5. Luo 1 uusi s mol. reunoihin = reunas. Neulo edestakaisin sileää, paitsi reunas.
Jatka raitoja *-*. Kun työ on noin 17(20)23(27)31(34) cm, päätä keskimmäiset 14(16)18(18)20(22) s pääntietä varten
ja neulo olat erikseen. Päätä vielä 2 s pääntietä varten. Päätä sen jälkeen olan s.
Etukappale: Luo 1 uusi s mol. reunoihin = reunas. Käytä puikkoja nro 3.5. Kun työ on noin 12(13)15(18)21(23) cm, työ
jaetaan keskeltä halkiota varten ja olat neulotaan erikseen.
Vasen olka: Neulo suoraa. Kun työ on noin 15(18)20(24)27(30) cm, päätä pääntietä varten joka 2. krs:lla 3-2-2-1-1(42-2-1-1)4-2-2-2-1(4-2-2-2-1)4-2-2-2-1-1(5-2-2-2-1-1) s. Päätä olan s samalla korkeudella kuin takakpl.
Oikea olka: Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

HIHAT (A)

Luo 25(28)33(34)37(39) s puikoilla nro 3.5 värillä 1 ja neulo sileää, paitsi reunas mol. reunoissa (1. krs = nurjalta). Kun
työ on noin 2 cm, lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis 1½ cm:n välein, kunnes puikolla on 33(42)47(52)55(61)
s. Kun työ on noin 10(11)12(14)17(21) cm, päätä kaikki s kerralla.

HOUSUT (B)

Oikea lahje: Luo 43(51)53(59)61 s puikoilla nro 3 värillä 1 ja neulo 1 krs ainaoikein (= nurjalta). Vaihda puikot nro 3.5
ja jatka neuloen ainaoikein. Kun työ on noin 11-12(14-15)17(20)22 cm, päätä 1(1)2(2)2 s mol. reunoissa haaraa varten
ja jätä työ odottamaan.
Vasen lahje: Neulo kuten oikea. Siirrä sen jälkeen mol. lahkeet pyöröpuikolle nro 3.5 ja neulo ainaoikein pyöröneuleena
(=vuorotellen 1 krs nurin, 1 krs oikein koko ajan). Kun työ haarasta on noin 11(14)16(17)20 cm, merkitse sivuihin etuja takakpl. Nyt neulotaan vain takakpl s jotta housut tulevat takaa korkeammiksi. Käytä puikkoja nro 3.5 ja anna etukpl
s olla pyöröpuikolla. Neulo ainaoikein edestakaisin näin: neulo kunnes jäljellä on 6 s, käännä, neulo kunnes jäljellä
on 6 s, käännä, neulo kunnes jäljellä on 9 s, käännä, neulo kunnes jäljellä on 9 s. Nyt neulotaan ainaoikein pyöröneuleena
sekä taka- että etukappaleen s:illa uudelleen. Voit vaihtaa pyöröpuikon nro 3. Neulo joustinneuletta 1 o 1 n pyöröneuleena
noin 2 cm. Päätä neuloen joustinneuletta.

VIIMEISTELY (A)

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Huppu: Poimi oikealta puikoilla nro 3.5 ja värillä 1 noin 54(58)64(64)70(74) s pääntiestä. Neulo 1 krs oikein. Neulo sen
jälkeen sileää, paitsi reunas mol. reunoissa, työ loppuun.
Reunas neulotaan näin: Krs:n alussa neulo 1 s takareunasta oikein. Krs:n lopussa nosta s lanka työn edessä. Lisää ens.
krs:lla 2(2)2(4)4(4) s tasavälein. Merkitse 2 s takana keskellä. Kun työ on noin 2 cm, lisää oikealla merkittyjen s:iden
mol. puolin 1 s. Toista lis vielä 5(5)6(6)7(7) krt noin 1½-2 cm:n välein.
HUOM! Neulo raitoja *-* kuten takakpl, kunnes on 3 raitaa värillä 2. Neulo työ loppuun värillä 1. Kun huppu on noin
17(19)21(22)23(24) cm, päätä. Ompele hupun yläsauma. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas
saumanvaraksi. Puno noin 60 cm pitkä nyöri värillä 2 ja pujota vuorotellen halkion reunoihin.

VIIMEISTELY (B)

Levitä oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. Ompele haarasaumat. Puno noin 60 cm pitkä
nyöri värillä 1 ja pujota vyötärölle.
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