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HEIJASTAVAT MYSSY, AVOKÄRKILAPASET JA SÄÄRYSTIMET

LANGAT

NEULETIHEYS–REFLEX (A)
NEULETIHEYS–REFLEX (B)
NEULETIHEYS–REFLEX (C)
NEULETIHEYS–RAGGI (A)
NEULETIHEYS–RAGGI (B)
NEULETIHEYS–RAGGI (C)
LANKAVAIHTOEHTO
KOOT–LAPASET (B)
MITAT–MYSSY (A)
MITAT– LAPASET (B)
MITAT–SÄÄRYSTIMET (C)
LANGANMENEKKI (A)
LANGANMENEKKI (B)
LANGANMENEKKI (C)
PYÖRÖPUIKOT (A)
SUKKAPUIKOT (B,C)
TARVIKKEET
IDEA
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS
KOKOTAULUKKO

VIHJEEKSI

Raggi (70% villaa ”superwash”, 30% polyamidia, kerässä noin 100 g = 150 m)
Reflex (61% villaa ”superwash”, 26% polyamidia, 13% heijastelankaa,
kerässä noin 50 g = 64 m)
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Noin 22-23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm
julkaiseminen on
Noin 18 s x 26 krs sileää puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm
kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Noin 23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 3.5 = 10 x 10 cm
VALOKUVAAJA Lasse Åbom – Gävle
Noin 22-23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm
VALOKUVAMALLIT Sara Åbom, Nellie Lindh
Noin 18 s x 26 krs sileää puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Noin 22-23 s x 24 krs joustinneuletta puikoilla nro 4.5 = 10 x 10 cm
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Gästrike 4-säik., Vinga, Ulla
XS(S-M)M-L
Ympärys: Noin 38 cm Pituus: Noin 26 cm (venyttämättä) Päänympärys: Noin 55-56 cm
Ympärys: Noin 16(18)20 cm Pituus: Noin 24,5(25,5)26,5 cm
Ympärys: Noin 21 cm Pituus: Noin 14 cm
Väri 1: Noin 41 (väri 34102)
Väri 2: Noin 50 g (väri 1549)
Väri 1: Noin 20(20)20 g (väri 34102)
Väri 2: Noin 60(60)80 g (väri 1549)
Väri 1: Noin 25 g (väri 34102)
Väri 2: Noin 32 g (väri 1549)
Nro 4, 40 cm ja 4.5, 40 cm
Nro 3.5, 4 ja 4.5
A: 6 neulemerkkiä B: 3 merkkiä, silmukkapidike, hieman eriväristä lankaa (avokärjen merkkaamiseen) C: 1 merkkiä
Järbo Garn
Maja Karlsson SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari
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.

• 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

s= silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, krt=kertaa

MYSSY (A)

Pyöröpuikolla nro 4 ja värillä 1: Luo 84 s. Sulje varovasti renkaaksi, etteivät silmukat käänny. Aseta krs:n alkuun merkki.
Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (= 1 o, 1 n), kunnes työ on 10 cm. Vaihda pyöröpuikko nro 4,5 ja vaihda väri 2:
Jatka neuloen pyöröneuleena joustinneuletta, kunnes työ on 22 cm.
Seur. krs: * Neulo 14 s joustinneuletta, aseta 1 merkki* toista *-* kunnes jäljellä on 14 s, neulo 14 s joustinneuletta.
Nyt on asetettu 6 merkkiä!
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VIIMEISTELY (A)

Nyt aloitetaan kaventaminen. Vaihda sukkapuikot silmukkamäärän pienentyessä!
Kavennuskrs 1: *1 o, 2 o yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes on 2 s ennen merkkiä, nosta 1 s oikein, nosta sitten
vielä 1 s oikein, siirrä ne 2 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunasta oikein yhteen, siirrä merkki*
toista *-* krs loppuun = 12 s kavennettu. Neulo yksi krs ilman kavennuksia – oikeat s neulotaan o ja nurjat n!
Kavennuskrs 2: *1 o, nosta 1 s oikein, nosta sitten vielä 1 s oikein, siirrä ne 2 silmukkaa takaisin vasemmalle puikolle
ja neulo ne takareunasta nurin yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes on 2 s ennen merkkiä, 2 n yhteen, siirrä merkki*
toista *-* krs loppuun = 12 s kavennettu. Neulo yksi krs ilman kavennuksia – oikeat s neulotaan o ja nurjat n!
Toista viim. 4 krs vielä 2 krt = Nyt on jäljellä 12 s.
Neulo viim. krs ilman kavennuksia – oikeat s neulotaan o ja nurjat n!
Katkaise lanka, mutta jätä 20 cm pitkä langanpää. Pujota lanka parsinneulaan ja ompele loput s yhteen. Kiristä hyvin ja
päättele.
Päättele langanpäät. Tee heijastinlangasta tupsu. (Ks. piirros). Kiinnitä tupsu myssyn laelle.

OIKEA LAPANEN (B)
JOUSTIN
PEUKALOKIILA (B)

Sukkapuikoilla nro 4 ja värillä 2: Luo 30(32)34 s. Jaa s mahdollisimman tasan 4 puikolle. Sulje varovasti renkaaksi, etteivät
silmukat käänny. Aseta krs:n alkuun merkki. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (1 o, 1 n), kunnes työ on 7,5 cm.
Vaihda puikot nro 4.5 ja neulo sileää (joka krs o) 1 cm.
Krs 1: Neulo 14(15)16 o, lisää neulomalla 1 o s:n etureunasta ja 1 o saman s:n takareunasta, neulo o krs loppuun.
Krs 2: Neulo 14(15)16 o, aseta merkki, 3 o, aseta merkki, neulo o krs loppuun.
Krs 3: Neulo o merkkiin asti, siirrä merkki, *lisää neulomalla 1 o etureunasta ja 1 s saman s:n takareunasta* toista *-*
vielä 1 krt, 1 o, siirrä merkki, neulo o krs loppuun. (Nyt on 5 s merkkien välissä.
Krs 4: Oikein
Krs 5: Neulo o merkkiin asti, siirrä merkki, lisää neulomalla 1 o etureunasta ja 1 s saman s:n takareunasta, neulo o kunnes on
2 s ennen seur. merkkiä, lisää neulomalla 1 o etureunasta ja 1 o saman s:n takareunasta, 1 o, siirrä merkki, neulo o krs loppuun.
Krs 6: Oikein.
Toista krs 5 ja 6, kunnes on 13 s merkkien välissä.
Seur. krs: Neulo oikein 1. merkkiin asti, poista merkki, 1 o, siirrä seur. 11 s silmukanpidikkeelle, 1 o, poista merkki,
neulo o krs loppuun = 30(32)34 s.
Neulo pyöröneuleena sileää, kunnes koko työ on noin 15,5(16,5)17,5 cm.
Seur. krs (Merkitään avokärki):
Neulo 15(16)17 o samalla kun annat erivärisen langan kulkea heijastelangan mukana, neulo sitten o vain heijastelangalla
krs loppuun. Katkaise erivärinen lanka, mutta jätä langanpää. Jatka neuloen sileää vielä 2,5 cm. Neulo sitten joustinneuletta
(= 1 o, 1 n) 2,5 cm. Päätä neuloen joustinneuletta.

AVOKÄRKI (B)

Puikoilla nro 4.5 ja värillä 1: Luo 15(16)17 s, poimi sitten ja neulo lapasen 15(16)17 merkittyä silmukkaa = 30(32)34 s.
Jaa tasan 4 sukkapuikolle, aseta 1 merkki krs:n alkuun ja neulo pyöröneuletta näin: Neulo 15(16)17 o, neulo sitten
joustinneuletta (= 1 o, 1 n) krs loppuun. Toista viim. krs, kunnes työ on noin 2,5 cm poimituista silmukoista. Neulo sitten
pyöröneuleena sileää vielä 1 cm.
Avokärjen muotoilu:
Koko XS: Krs 1: 2 o yhteen, 13 o, 2 o yhteen, 14 o = 28 s
Krs 2, 4, 6, 8: Oikein
Krs 3: *3 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 3 s, 3 o = 23 s
Krs 5: *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 3 s, 3 o = 18 s
Krs 7: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 12 s
Krs 9: *2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 6 s puikoilla
Koko S-M:
Krs 1: 2 o yhteen, 14 o, 2 o yhteen, 14 o = 30 s
Krs 2, 4, 6, 8: Oikein
Krs 3: *3 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 24 s
Krs 5: *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 18 s
Krs 7: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 12 s
Krs 9: *2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 6 s puikoilla
Koko M-L:
Krs 1: 2 o yhteen, 15 o, 2 o yhteen, 14 o = 32 s
Krs 2, 4, 6, 8: Oikein
Krs 3: *3 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, 2 o = 26 s
Krs 5: *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, 2 o = 20 s
Krs 7: *1 o, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, 2 o = 14 s
Krs 9: *2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 7 s puikoilla
Katkaise lanka, mutta jätä langanpää. Pujota lanka parsinneulaan ja pujota loppujen s:iden läpi. Kiristä hyvin ja päättele nurjalle.

PEUKALO (B)

Siirrä peukalosilmukat pidikkeeltä 3 sukkapuikolle: 5 silmukkaa 2 puikolla ja 1 s 3:nnella. Poimi 4 s 3. puikolle – tasavälein
sisäreunasta. Aseta merkki krs:n alkuun = 15 s. Neulo pyöröneuleena sileää (oikein), kunnes peukalo on 4 (5) 6,5 cm.
Seur. krs: *2 o yhteen* toista *-* kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o = 8 s. Katkaise lanka ja jätä langanpää. Pujota lanka
parsinneulaan ja pujota loppujen s:iden läpi. Kiristä hyvin ja päättele nurjalle.

VASEN LAPANEN (B)

Neulo oikean lapasen ohjeen mukaan avokärjen merkintään asti. Seur. krs: Neulo 15 (16) 17 o heijastelangalla, anna
sitten erivärisen langan seurata mukana krs loppuun. Katkaise erivärinen lanka, mutta jätä langanpää.
Neulo lapanen valmiiksi oikean lapasen ohjeen mukaisesti.

VIIMEISTELY (B)

Päättele langanpäät.

SÄÄRYSTIMET (C)

Värillä 1 ja puikoilla nro 3,5: Luo 56 s.
Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (= 1 o, 1 n), kunnes työ on 7 cm.
Vaihda väri 2 ja jatka neuloen joustinneuletta, kunnes työ on 16 cm. Päätä löysästi neuloen joustinneuletta.
Päättele langanpäät ja neulo vielä 1 säärystin.
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