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HEIJASTAVA NEULE KOIRALLE

Reflex (61% villaa ”superwash”, 26% polyamidia, 13% heijastelankaa, kerässä noin 50 g = 64 m)
Noin 18 s ja 28 krs puikoilla nro 3.5-4 = 10 x 10 cm
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
langoilla)
KUVAT Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
Sopii koirille, joiden paino on noin 2–3 kg
VALOKUVAMALLI Vega
Noin 33 cm (yläreunasta alareunaan)
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Noin 21 cm (yläreunasta alareunaan)
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Noin 100 g (väri 34103, musta Reflex)
Nro 3.5 ja 4
Nro 3.5
Nro 3.5 ja 4, 60 cm
Soolorado/Sanna Mård Castman SÄHKÖPOSTI freelance.designer.sanna@jarbo.se

• 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, reunas= reunasilmukka, sileä=sileäneule, lis=lisäys

OHJEET

Palmikko: Siirrä 3 o apupuikolle työn eteen, neulo 3 o, neulo apupuikon s oikein. Käännä krs:lla 7 ja sen jälkeen 11 krs:n
välein (väli on noin 3½-4 cm).

NEULE KOIRALLE

Luo 32 s puikoilla nro 3.5 ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n, paitsi reunas mol. reunoissa. Neulo 9 krs (1. krs = nurjalta).
Lisää viim. krs:lla 2 s = 34 s. Vaihda puikot nro 4 ja neulo sileää näin: reunas, 7 o, 2 n, palmikkoa 6 s, 2 n, palmikkoa 6
s, 2 n, 7 o + reunas. Lisää seur. krs:lla oikealta 1 s mol. reunoissa, ennen reunas. Toista lis joka 2. krs:lla vielä 4 krt =
44 s. Kaikki lisätyt s neulotaan sileää. Neulo, kunnes työ on noin 11-12 cm. Vaihda pyöröpuikko nro 4 ja luo mol. reunoissa
15 uutta s, ts. 15 krs:n lopussa ja 15 krs:n alussa. Neulo myös nämä s sileää. Kun työ on noin 21 cm, se jaetaan selkä- ja
vatsaosaan ja osat neulotaan erikseen. Selkä = 44 s, jotka olivat ennen kuin luotiin uudet 15 s mol. reunoihin. Vatsa =
30 s, ts. silmukat, jotka luotiin mol. reunoihin. Neulo vatsa ensin.
Vatsa: Siirrä 9 s mol. reunoista langalle odottamaan = jalantie. Päätä seur. krs:lla oikealta vielä 1 s mol. reunoissa. Nyt
on jäljellä 10 s. Neulo näillä 10 s:lla, kunnes työ luomisesta alkaen on noin 13-14 cm. Siirrä s langalle odottamaan.
Selkä: Siirrä 5 s mol. reunoista langalle odottamaan = jalantie. Nyt on jäljellä 34 s. Neulo suoraa kunnes on yhtä monta
krs kuin vatsapuolella. Siirrä s langalle odottamaan.
Joustinneulereuna jalantiehen: Käytä sukkapuikkoja nro 3.5 ja siirrä vatsan ja selän odottavat s puikolle, poimi sitten
s jalantiestä, yhteensä saat 36 s. Jaa s 3 puikolle ja neulo neljännellä puikolla. Neulo joustinneuletta 2 o 2 n pyöröneuleena,
kunnes joustinneuletta on noin 4 cm. Päätä neuloen joustinneuletta. Tee samoin toisen jalantien ympärille.
Pääntie: Käytä sukkapuikkoja/pyöröpuikkoa nro 3.5 ja siirrä vatsan odottavat s puikolle, poimi 3 s jalantien
joustinneulereunasta (ts. joustinneuleen ens. krs:sta, ei viim. krs:sta), siirrä selän s puikolle, poimi 3 s toisen jalantien
joustinneulereunasta = 48 s puikolla. Neulo joustinneuletta 2 o 2 n 2 cm. Päätä neuloen joustinneuletta.
Joustinneulereuna vatsan ympäri: Aloita alhaalta selän joustinneulereunan oikeasta laidasta ja poimi joustinneulereunasta
s puikoilla nro 3.5, s suorasta sileäneulereunasta, jatka vatsan reunasta, ja tee samoin toisen kyljen puolella.
Silmukkamäärän tulee olla jaollinen 4:llä. Neulo joustinneuletta 2 o 2 n yhtä monta krs kuin pääntiessä. Päätä neuloen
joustinneuletta.
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