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Lina (68 % puuvillaa, 32 % pellavaa. Kerässä noin 50 g = 100 m)
Noin 20 s ja 26-27 krs sileää puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm.
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
XS-S(M-L)XL-2XL
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Noin 88(94)98 cm
Noin 60(68)68 cm (ilman hapsuja)
Noin 650(700)750 g (väri 16201 / 16202)
Nro 4 ja 4.5
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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.

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.
• Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

o=oikein, n=nurin, s=silmukka/silmukat, reunas= reunasilmukka, krs=kerros, lis=lisäys, kav=kavennus/kavennukset,
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.
Kuvio: piirroksen mukaan
Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka, *langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpin.* Toista *-* kunnes kjs on
haluttu määrä.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle,
vedä lanka molempien koukulla olevien s:iden läpi.
Puolipylväs: Langankierto koukulle, työnnä koukku ed. kerroksen s:aan, vedä 1 s (3 s koukulla), langankierto koukulle,
vedä lanka kaikkien koukulla olevien s:iden läpi.
Pylväs (p): Langankierto koukulle, työnnä koukku seur. s:aan ja vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle, vedä lanka
2 s:n läpi, langankierto koukulle, vedä lanka 2 s:n läpi.
3 pylvästä yhteen: Tee 1 pylväs, langankierto koukulle, vedä lanka 2 s, aloita 1 uusi pylväs seur. pylvääseen, langankierto
koukulle, vedä 2 s:n läpi, aloita 1 uusi pylväs seur. pylvääseen, langankierto koukulle, vedä 2 s:n läpi, langankierto
koukulle, vedä kaikkien koukulla olevien s:iden läpi samalla kertaa.
8-kert. pylväs: 8 langankiertoa koukulle = 9 s koukulla. Tee näin: Langankierto koukulle, vedä 2 s:n läpi, toista kunnes
jäljellä on 1 s.

TAKAKAPPALE

Luo 90(96)100 s puikoilla nro 4 ja neulo 1 krs oikein = nurjalta. Vaihda puikot nro 4.5 neulo sileää, paitsi reunas mol.
reunoissa, työ loppuun. Kun työ on noin 58(66)66 cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 28(30)30 s ja neulo olat erikseen.
Vasen olka: Päätä vielä 2 s pääntietä varten. Päätä olan s kerralla oikealta.
Oikea olka: Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

VASEN
ETUKAPPALE

OIKEA
ETUKAPPALE

Virkkaa 56(74)74 kjs ja virkkaa piirroksen mukaan, kunnes työ on noin 60(68)68 cm (= yhtä pitkä kuin takakpl). Lopuksi
krs 6 tai krs 13. Virkkaa 3 kjs 7 kjs:n sijaan jokaisen ”viuhkan” väliin. Jätä krs:n alusta ja lopusta pois 3 kjs.
HUOM! Kuvan takissa lopuksi on krs 6, jolloin saadaan 7 riviä ”viuhkoja”. Koossa XS-S virkataan lopuksi krs 13, jolloin
saadaan 6 riviä viuhkoja. Lopuksi voi olla myös joku muu krs, mutta silloin on suositeltavinta virkata 1 tai 2 kjs vähemmän
”viuhkojen” välisiin kjs-kaariin, jotta viim. krs tulee hieman kireämmäksi.
Virkkaa kuten vasen etukpl.

HIHAT

Luo 46(48)50 s puikoilla nro 4 ja neulo 1 krs oikein nurjalta. Vaihda puikot nro 4.5 ja neulo sileää, paitsi reunas mol.
reunoissa työ loppuun. Kun työ on noin 4-5 cm, lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis 2 cm:n välein vielä
4(4)5 krt ja sen jälkeen 3 cm:n välein, kunnes puikolla on 72(76)80 s. Kun työ on noin 45(46)47 cm, päätä loput s oikein.

VIIMEISTELY

Levitä osat kosteiden pyyhkeiden väliin oikeisiin mittoihinsa ja anna kuivua.
Virkkaa olkasaumat yhteen näin: Kiinnitä nuppineuloin nurjat ulospäin. Virkkaa ks oikeaan olkasaumaan, jatka virkaten
ks niskaan, virkkaa vasen olkasauma. Kiinnitä hihat. Mittaa kädentien korkeudeksi noin 18(19)20 cm. Ompele sivu- ja
hihansaumat.

Reunus: Aloita oikean etukpl helmasta ja virkkaa ks etureunaan ja oikean etukpl:n suoraan yläreunaan, virkkaa muutama
ks samaan s:aan kulmassa, jatka niskaan (tee 1 ks joka ks:aan), jatka vasemman etukpl:n suoraan yläreunaan ja vasempaan
etureunaan, jatka edelleen ja virkkaa ks takin helmaan etukpl ja takakpl. Lopuksi oikea etukpl. Käännä (= nurjalta) ja
virkkaa 1 krs ks takaisin helmaan. Tee 1 ks joka ks:aan. Käännä (= oikealta). Tee 1 ks ens. ks:aan *6 kjs, jätä väliin 3 ks,
1 ks seur. ks:aan*, toista *-* krs loppuun. Lopuksi 1 ps ens. ks:aan. Kjs-kaarien lukumäärän tulee olla pariton. Voit joutua
muutaman kerran vaihtamaan lukumäärää, montako ks jätät väliin, jotta kaarien lukumääräksi tulee pariton. Tee se
tarvittaessa takakappaleella. Katkaise lanka. Virkkaa oikealta 7 ks jokaiseen kjs-kaareen. Katkaise lanka ja päättele.
Kiinnitä hapsu joka toiseen kjs-kaareen.
Hapsu: 5 kpl noin 39-40 cm pitkää lankaa.
Hihansuiden reunus:
Krs 1: Virkkaa ks hihansuuhun. Reuna ei saa aaltoilla eikä kiristää.
Krs 2: 1 ks jokaiseen ks:aan.
Krs 3: *3 kjs, jätä väliin 2 ks, 1 ks seur. ks:aan*, toista *-* krs loppuun. Lopuksi 1 ps ens. ks:aan.
Krs 4: 6 ks jokaiseen kjs-kaareen krs loppuun. Katkaise lanka ja päättele.

91542. Piirros

91542. Merkkien selitykset
= Ketjusilmukka
= Kiinteäsilmukka
= Puolipylväs
= Pylväs
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Aloita tästä

Virkkaa annettu määrä kjs.
Virkkaa krs A ja sitten krs B.
Jatka sitten krs 1-14.
Toista krs 1-14 työ loppuun.
Aloita nuolesta ”Aloita tästä”.
Toista sitten *-* ja
lopeta nuoleen ”Lopeta
tähän”.
Nuoli krs:n kohdalla osoittaa,
mihin suuntaan krs virkataan.

