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TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB

SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
Fuga Tweed (40 % villaa, 57 % akryyliä, 3 % viskoosia. Noin 50 g = 121 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Noin 22 s x 28 krs kuvioneuletta A puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm.
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Noin 28 s x 26 krs kuvioneuletta B puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm.
KUVAT Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
VALOKUVAMALLI Josefine Widorsson
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
XS(S)M(L)XL(2XL)
KIITOKSET B. Young & JC – Valbo Köpcentrum,
Noin 85½(93)100(107)122(134½) cm (Vaatteen rinnanympärys)
Elite Grand Hotel – Gävle
ASUSTEET & TARVIKKEET Koiran neulevaate
Noin 72½(80)87(94½)109(122) cm
– ohje 91687
Noin 94½(102)109(116)130½(138) cm (Mitta noin 20 cm vyötärön alapuolelta)
EMME
VASTAA
MAHDOLLISISTA
PAINOVIRHEISTÄ.
Noin 42(44)44(46)46(48) cm (Mitta vyötäröltä helmaan)
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Noin 85½(88)88½(91)91½(94) cm
Noin 2(2)2(3)3(4) cm (Hihanpituus käsivarren alta)
Leveys: Noin 18 cm Korkeus: Noin 12 cm Syvyys: Noin 5 cm
Noin 450(475)500(525)575(625) g (Väri 60177, roosa tweed)
Noin 100 g (Väri 60177, roosa tweed)
Nro 3.5 ja 4
Nro 4, 80 cm
Nro 4 (reunuksiin)
Neulemerkkejä, 1 iso painonappi sulkemiseen, 1 koristenappi kanteen (halkaisija noin 20 mm), tarvittaessa pala pahvia
(noin 18 x 5 cm) laukun pohjaan.
Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. 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.

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/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö
neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

LYHENTEET

s=silmukka, o=oikein, n=nurin, k-o=kääntäen oikein, kav=kavennus, k-kav=kavennus kääntäen, tuplakav=tuplakavennus,
k-tuplakav= tuplakavennus kääntäen, n-kav=kavennus nurin, n-k-kav=kavennus kääntäen nurin, reunas=reunasilmukka,
kjs=ketjusilmukka, lis=lisäys, n-lis=lisäys nurin, k-lis=lisäys kääntäen, n-k-lis=lisäys kääntäen nurin.

OHJEET

Reunas: Neulo ens. ja viim. s oikein joka krs:lla.
1 n-kav: Neulo 2 s nurin yhteen.
1 n-k-kav: Neulo 2 s kääntäen n yhteen (= silmukan takareunoista).
1 lis: Työnnä vasen puikko takaa 2 s:n välisen langan alitse, neulo etureunasta oikein.
1 o-k-lis: Työnnä vasen puikko edestä 2 s:n välisen langan alitse, neulo silmukan takareunasta oikein.
1 n-lis: Työnnä vasen puikko takaa 2 s:n välisen langan alitse, neulo etureunasta nurin.
1 n-k-lis: Työnnä vasen puikko edestä 2 s:n välisen langan alitse, neulo silmukan takareunasta nurin.
1 kav: 2 o yhteen.
1 k-kav: Nosta 1 s oikea puikolle kuin neuloisit sen oikein, siirrä s takaisin vasemmalle puikolle (se on nyt käännetty),
neulo käännetty s ja seur. s takareunoista oikein yhteen.
1 tuplakav: 3 o yhteen.
1 k-tuplakav: Nosta 1 s oikealle puikolle kuin neuloisit sen oikein, siirrä s takaisin vasemmalle puikolle (se on nyt käännetty),
neulo käännetty s ja 2 seur. s takareunoista oikein yhteen.
1 k-o: Neulo 1 s takareunasta o.
1 n-tuplakav: 3 n yhteen.
1 n-k-tuplakav: Neulo 3 s kääntäen n yhteen (= takareunoista).
Sileäneule: O oikealla ja n nurjalla.
1 nyppy: Neulo 3 o yhteen, mutta jätä ne 3 s vasemmalle puikolle, tee 1 langankierto ja neulo sitten vielä 1 o niihin 3
s:aan ja vapauta sitten ne 3 s.
Kuvioneule A: Jaollinen 8 s:lla. Neulotaan pyöröneuleena.
Krs 1, oikealta: *3 n yhteen, 5 n*, toista *-* krs loppuun.
Krs 2: *[1 o, 1 langankierto, 1 o] ed. krs:n yhteen neulottuun s:aan, 5 n*, toista *-* krs loppuun.
Krs 3: *3 o, 5 n*, toista *-* krs loppuun.
Krs 4: Kuten krs 3.
Krs 5: 4 n, *3 n yhteen, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 4 s, 3 n yhteen, 1 n.
Krs 6: 4 n, *[1 o, 1 langankierto, 1 o] ed. krs:n yhteen neulottuun s:aan, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, neulo
[1 o, 1 langankierto, 1 o] ed. krs:n yhteen neulottuun s:aan, 1 n.
Krs 7: 4 n, *3 o, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 4 s, 3 o, 1 n.
Krs 8: Kuten krs 7.
Toista krs 1-8.

Kuvioneule A: Jaollinen 8 s:lla. Neulotaan edestakaisin.
Krs 1, oikealla: *3 n yhteen, 5 n*, toista *-* krs loppuun.
Krs 2 nurjalla: *5 o, [1 n, 1 langankierto, 1 n] ed. krs:n yhteen neulottuun s:aan*, toista *-* krs loppuun.
Krs 3: *3 o, 5 n*, toista *-* krs loppuun.
Krs 4: *5 o, 3 n*, toista *-* krs loppuun.
Krs 5: 4 n, *3 n yhteen, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 4 s, 3 n yhteen, 1 n.
Krs 6: 1 o, *[1 n, 1 langankierto, 1 n] ed. krs:n yhteen neulottuun s:aan, 5 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 5 s, neulo [1
n, 1 langankierto, 1 n] ed. krs:n yhteen neulottuun s:aan, 4 o.
Krs 7: 4 n, *3 o, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 4 s, 3 o, 1 n.
Krs 8: 1 o, *3 n, 5 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 7 s, 3 n, 4 o.
Toista krs 1-8.
HUOMIO: Kavennuksissa ja lisäyksissä: Oikealla: Kun kuviossa on mahdollista neuloa vain 2 s yhteen, neulo samoin vain
2 s samaan s:aan, jotta silmukkamäärä pysyy samana. Kun on mahdollista neuloa vain 1 s (kun normaalisti neulottaisiin 3
s yhteen), neulo s nurin.
Kuvioneule B: Taskuissa ja laukussa. Jaollinen 4 s:lla + 3 s. Neulotaan edestakaisin.
Krs 1, oikealla: Reunas, *1 nyppy (ks. OHJEET), 1 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 4 s, 1 nyppy, reunas.
Krs 2, nurjalla: Reunas, neulo kaikki s ja langankierrot n, reunas.
Krs 3: Reunas, 2 o, *1 nyppy, 1 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, 1 o, reunas.
Krs 4: Reunas, neulo kaikki s ja langankierrot n, reunas.
Varmista, että silmukkamäärä on sama nyppykerroksen jälkeen.
HUOMIOI: Kavennuksissa ja lisäyksissä: Oikealla: Kun kuviossa on mahdollista neuloa vain 2 s yhteen, neulo vain 2 s
samaan s:aan, jotta silmukkamäärä pysyy samana. Kun on mahdollista neuloa vain 1 s (kun normaalisti neulottaisiin 3 s
yhteen), neulo s oikein.
MEKKO (A)

Luo 105(113)121(129)145(153) s pyöröpuikolla nro 4. Neulo 1 krs o (= nurjalta).
Jatka kuvioneuletta A ja neulo edestakaisin näin:
Seur. krs, oikealta: Reunas, 1 n, *3 n yhteen, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 5 s, 3 n yhteen, 1 n, reunas.
Seur. krs, nurjalta: Tee 1 lis mol. reunoissa ennen reunas, neulo uudet s mukaan kuvioneuleeseen.
Toista lis joka 2. krs:lla, yhteensä 3 krt mol. reunoissa = 111(119)127(135)151(159) s. Jatka kuvioneuletta, kunnes työ on
6 cm, jätä työ odottamaan (tai anna odottaa samalla pyöröpuikolla, kun neulot seur. osan).
Neulo toinen samanlainen kappale.
Siirrä osat samalle pyöröpuikolle (nro 4) ja neulo kuvioneuletta A pyöröneuleena (ks. OHJEET). Luo 1 s osien väliin mol.
reunoissa ja aseta merkki s:n ympäri = sivu-s joka neulotaan n joka krs:lla, aloita ja lopeta kuvio sivu-s:n kohtaan =
111(119)127(135)151(159) s kummassakin + 2 sivu-s = yhteensä 224(240)256(272)304(320) s puikolla.
Neulo suoraa kuvioneuletta A, kunnes työ on noin 11(13)13(15)15(17) cm luomisreunasta (tässä kohdassa voit pidentää
tai tehdä lyhyemmän), lopuksi kuvioneuleen krs 8. Tee 1 kav sivu-s:n mol. puolin näin: *1 n (= sivu-s), 1 kav kuvioon
sopivalla tavalla, neulo kuvioneuletta kunnes on 2 s ennen seur. sivu-s:aa, 1 k-kav kuvioon sopivalla tavalla *, toista *-*
toisessa osassa, ks. kuvion ohjetta. Toista kav joka 8. krs:lla, yhteensä 4 krt = 103(111)119(127)143(151) s kummassakin
osassa + 2 sivu-s = 208(224)240(256)288(304) s. Lopuksi kuvion krs 7. Työ on nyt noin 22½(24½)24½(26½)26½(28½)
cm lantiolle (noin 20 cm vyötäröstä alaspäin).
Seur. krs: Aseta vielä 2 merkkiä kav varten kumpaankin osaan: *1 n (= sivu-s), neulo 33(35)37(41)47(51) s kuviota, neulo
seur. s nurin ja aseta merkki s:n ympäri, neulo 35(39)43(43)47(47) s kuviota, neulo seur. s nurin ja aseta merkki s:n ympäri,
neulo 33(35)37(41)47(51) s kuviota *, toista *-* toisessa osassa = yhteensä 208(224)240(256)288(304) s.
Seur. krs: Neulo kav merkkien kohdassa kuvioon sopivalla tavalla kummassakin osassa, sekä sivu-s:n kohdassa (= yhteensä
12 kav krs:lla): *1 n (= sivu-s), 1 kav, kuvioneuletta kunnes on 2 s ennen merkittyä s:aa, 1 k-kav, 1 n (= merkki), 1 kav,
kuvioneuletta kunnes on 2 s ennen seur. merkittyä s:aa, 1 k-kav, 1 n (= merkki), 1 kav, kuvioneuletta kunnes on 2 s ennen
sivu-s:aa, 1 k-kav*, toista *-* toisessa osassa. Toista kav joka 12. krs:lla, yhteensä 4(4)4(4)4(3) krt = 160(176)192(208)240(268)
s. Jatka kuvioneuletta 2 cm (tässä voit pidentää tai tehdä lyhyemmän). Siirrä kaikki merkit mukana.
Neulo tämän jälkeen lisäykset kuvioon sopivalla tavalla, merkityn s:n ja sivu-s:n mol. puolin (= yhteensä 12 lis krs:lla): *1
n (= sivu-s), 1 lis, kuvioneuletta merkittyyn s:aan asti, 1 lis, 1 n (= merkki), 1 lis, kuvioneuletta merkittyyn s:aan asti, 1
lis, 1 n (= merkki), 1 lis, kuvioneuletta sivu-s:aan asti, 1 lis*, toista *-* toisessa osassa. Toista lis joka 12. krs:lla yhteensä
3(3)3(3)3(3) krt = 97(105)113(121)137(151) s kummassakin osassa + 2 sivu-s = 196(212)228(244)276(304) s krs:lla.
Tee vielä 1 lis merkityn s:n mol. puolin. HUOM. Ei sivu-s:n kohdalla 8 krs:n jälkeen (= yhteensä 8 lis krs:lla) =
101(109)117(125)141(155) s kummassakin osassa + 2 sivu-s = 204(220)236(252)284(312) s krs:lla.
Jatka kunnes työ on noin 62½(64½)64½(66½)66½(68½) cm kädenteihin, lopuksi kuvion krs 3 tai 7.
Seur. krs: Päätä sivu-s + 6(6)7(8)9(10) s mol. reunoissa kädentietä varten = 89(97)103(109)123(135) s kummassakin
osassa, tästä eteenpäin etu- ja takakappale neulotaan erikseen.

SELKÄ (A)

Päätä vielä 4,2,1(4,3,1,1)4,3,2,1(4,3,2,1,1)4,3,3,2,2,1(4,4,3,3,2,1,1) s mol. reunoissa joka 2. krs:lla kädentietä varten =
75(79)83(87)93(99) s. Jatka kuvioneuletta, kunnes kädentie on 21(21½)22(22½)23(23½) cm. Päätä keskimmäiset
21(23)25(27)29(31) s pääntietä varten ja neulo olat erikseen. Päätä vielä: 2,1(2,1)2,1(2,1)2,1(2,1,1) s joka 2. krs:lla
pääntien reunassa. Samaan aikaan päätä 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) s kädentien reunassa joka 2. krs:lla
olkaa varten.

ETUKAPPALE (A)

Jatka kuvioneuletta etukappaleen 89(97)103(109)123(135) s. Päätä keskimmäinen s halkiota varten ja neulo olat erikseen
= 44(48)52(54)61(67) s kummallakin olalla.
Vasen olka: Päätä vielä 4,2,1(3,2,2,1)4,3,2,1(4,3,2,1,1)4,3,3,2,2,1(4,4,3,3,2,2,1) mol. reunoissa joka 2. krs:lla kädentietä
varten = 37(39)41(43)46(49) s. Neulo suoraa etuhalkion reunassa.
Samaan aikaan, kun kädentie/halkio on 5 cm, päätä pääntietä varten halkion reunassa: 8(9)10(10)11(12) s, sitten 2,2,1(2,2
,1)2,2,1(3,2,1)3,2,1(3,2,1,1) s joka 2. krs:lla = 24(25)26(27)29(30) s jäljellä olkaa varten, kun kaikki kavennukset on tehty.
Päätä olka, kun etukappale on yhtä pitkä kuin takakappale.
Päätä 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) s joka 2. krs:lla kädentien reunassa olkaa varten.
Oikea olka: Neulo kuten vasen olka, mutta peilikuvaksi.

HIHAT (A)

Luo 69(73)77(81)85(93) s puikoilla nro 4. Neulo 1 krs n (= nurjalta).
Jatka kuvioneuletta A: Reunas, 0(2)0(2)0(0) n, *3 o yhteen, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 4(6)4(6)4(4) s, 3 o yhteen,
0(2)0(2)0(0) n, reunas = 53(55)57(61)65(69) s.
Neulo 2(2)2(3)3(4) cm, viimeinen krs nurjalta.
Päätä kädentietä varten 5,2,1(5,2,1,1)6,2,1,1(6,2,1,1)6,2,1,1(8,2,1,1) s mol. reunoissa joka 2. krs:lla, viimeinen krs nurjalta.
Tee nyt kav hihanpyöriötä varten: Reunas, 1 n, 1 n-kav kuvioon sopivalla tavalla, kuvioneuletta kunnes jäljellä on 4 s, 1
n-k-kav kuvioon sopivalla tavalla, 1 n, reunas*, toista *-* joka 2. krs:lla 2(2)2(2)3(3) krt, sitten joka 4. krs:lla 5(5)5(5)5(5)
krt, sen jälkeen joka 2. krs:lla 7(7)8(10)11(12) krt = 25(27)27(27)27(29) s.
Tee vielä yksi n-kav mol. reunoissa: *Reunas, 1 n-tuplakav, neulo kunnes jäljellä on 4 s, 1 n-k-tuplakav, reunas*, toista
*-* yhteensä 3 krt = 13(15)15(15)15(17) s. Päätä loput s.

TASKUT (A)

Neulo 2 taskua. Luo 29 s puikoilla nro 4. Neulo 1 krs o (= nurjalta). Neulo sitten kuvioneuletta B, paitsi reunas mol. reunoissa,
alussa ja lopussa 3 s mol. reunoissa.
Seur. krs nurjalta: Neulo 1 n-lis mol. reunoissa ennen reunas joka 2. krs:lla, neulo uudet s mukaan kuvioneuleeseen. Toista
lis yhteensä 4 krt mol. reunoissa = 37 s. Jatka suoraa kuvioneuletta, kunnes tasku on noin 11½ cm, viimeiseksi krs oikealta.
Vaihda puikot nro 3.5 ja neulo 3 krs o. Päätä n oikealta, MUTTA älä katkaise lankaa. Neulo s taskun sivuilta ja alareunasta.
Päätä neuloen o nurjalta.

VIIMEISTELY (A)

Levitä mekko oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. Ompele olkasaumat ja hihansaumat. Kiinnitä
hihat piilopistoin. Hihansauma = sivu-s ja hihanpyöriön keskikohta = olkasauma.
Tarvittaessa syötä hihaa hieman olkasauman mol. puolin.
Virkattu palmikkoreuna helmaan: Mittaa helman ympärysmitta, sisältäen halkion reunat. Virkkuukoukulla nro 4 virkkaa
3 kjs-nyöriä kaksinkertaisella langalla (lankaa ei katkaista, jotta nyöriä voi tarvittaessa lyhentää tai pidentää). Ompele
nyörien 1. kjs:t yhteen, palmikoi kjs-ketjut yhdeksi reunan mittaiseksi palmikoksi, älä palmikoi liian tiukkaa. Ompele palmikko
piilopistoin helmaan ja halkion reunoihin.
Pääntie- ja hihanreunat: Mittaa pääntien pituus halkion reunat mukaan luettuina ja hihansuiden pituus. Virkkaa, palmikoi
ja kiinnitä samalla tavoin kuin edellä.
Taskut: Mittaa taskun leveys ja tee palmikot samalla tavoin kuin edellä. Kiinnitä palmikot taskujen yläreunaan. Kiinnitä
taskut piilopistoin reunas:n vierestä. Aseta tasku noin 20 cm vyötäröltä alaspäin, etukappaleen kummankin kav kohtaan tai
haluamallasi tavalla.

LAUKKU (B)

Kansi, etu- ja takakappale: Luo 41 s puikoilla nro 3.5. Neulo 1 krs o (= nurjalta).
Neulo edestakaisin kuvioneuletta B, paitsi 1 reunas mol. reunoissa, alussa ja lopussa 3 s mol. reunoissa.
Luo sitten 2 s mol. reunoissa joka 2. krs:lla, neulo uudet s mukaan kuvioneuleeseen. Toista lis yhteensä 4 krt mol. reunoissa
= 57 s.
Neulo kuvioneuletta, kunnes työ on noin 6 cm, aseta merkki mol. reunoihin = laukun kansi.
Neulo vielä 12 cm, aseta merkki mol. reunoihin = laukun takakappale, neulo 5 cm, aseta merkki mol. reunoihin = laukun
pohja ja neulo 11½ cm = laukun etukappale, viimeinen krs oikealta. Neulo 2 krs o. Päätä neuloen o nurjalta.
Laukun sivut (2 kpl): Neulotaan ylhäältä. Luo 13 s puikoilla nro 3.5. Neulo 1 krs o (= nurjalta).
Seur. krs, oikealta: Jatka kuvioneuletta B: Reunas, alussa ja lopussa 3 s, reunas. Tee 1 lis mol. reunoissa ennen reunas
joka 4. krs:lla yhteensä 4 krt = 21 s. Jatka suoraa, kunnes työ on 12 cm. Päätä.

VIIMEISTELY (B)

Virkkuukoukulla nro 4, virkkaa laukun sivut kiinni. Aseta kappaleet nurjat vastakkain etu-, taka- ja pohjamerkintöjen mukaan.
Yhdistä kappaleet virkkaamalla ks. Ompele iso painonappi kannen sisäpinnalle ja laukun etukappaleelle sulkemista varten.
Ompele koristenappi kannen päälle, painonapin yläpuolelle.
Palmikko kannen reunaan: Mittaa kannen reunat. Virkkaa ja palmikoi reunan mittainen palmikko, ks. VIIMEISTELY (A)
edellä. Ompele palmikko piilopistoin kannen reunoihin.
Olkaremmi: Tee pitkä palmikko samalla tavoin, valmis pituus noin 135 cm tai halutun mittainen. Ompele remmi kiinni
sivuosien yläreunaan.
Laukun pohjalle voit asettaa pahvipalan tukevoittamaan sitä.
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