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LANGAT

NEULETIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
KOOT–CM
TAKKI:
YMPÄRYS
KOKOPITUUS
LANGANMENEKKI
TARVIKKEET
MYSSY:
YMPÄRYS
LANGANMENEKKI

VAUVAN TAKKI JA HAUSKA MYSSY

Soft Raggi (65% Premium Micro akryyliä, 30% bambua, 5% polyesteriä.
Noin 100 g = 268 m)
Noin 24-25 s ja 38 krs ainaoikein puikoilla 3-3.5 mm = 10 x 10 cm
Noin 27 s ja 40 krs sileää puikoilla 3 mm = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
56(68)80(92) cm
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Noin 50(56)60(66) cm
Noin 25(28)32(35) cm
Väri 1: Noin 20(20)25(25) g (väri 31210, valk.)
Väri 2: Noin 100(150)200(200) g (väri 31207, sini/vihreä)
4-5 nappia
Noin 45(45)49(49) cm
Väri 1: Noin 40(40)50(50) g (väri 31210, valk.)
Väri 2: Noin 15(15)20(20) g (väri 31207, sini/vihreä)

PUIKOT
PYÖRÖPUIKKO
SUKKAPUIKOT
UUDISTETTU OHJE
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

3-3.5 mm
3.5 mm, 40 cm
3.5 mm
Järbo Garn
Marita Rolin SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

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.

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

n=nurin, o=oikein, s=silmukka, sileä=sileäneule, krs=kerros

OHJEET

Tavallisesti takit neulotaan alhaalta ylöspäin, mutta nyt vaate neulotaan poikkisuuntaan yhtenä kappaleena. Aloitetaan
toisen etukappaleen etureunasta.

TAKKI

Luo 58(66)74(82) s puikoilla 3.5 mm ja neulo 6 krs ainaoikein värillä 1. Vaihda väri 2. Neulo 7. krs nurin, jotta saat sileän
raidan, johon voit kiinnittää napit. Sen jälkeen neulotaan ainaoikein, kunnes kaikkiaan on 24(24)30(30) krs. Sitten
neulominen jatkuu seur. 6-krs ohjeen mukaan, s-määrä lasketaan helmasta:
Kerros 1: Neulo 46(50)54(58) s
Kerros 2: Käännä ja neulo takaisin 46(50)54(58) s
Kerros 3: Neulo 52(58)64(70) s
Kerros 4: Käännä ja neulo takaisin 52(58)64(70) s
Kerros 5: Neulo 58(66)74(82) s
Kerros 6: Käännä ja neulo takaisin 58(66)74(82) s.
Näin neuloen saadaan pääntien muoto ja samalla koristeellinen raitakuvio. Toista nämä 6 krs, kunnes kaikkiaan on
neulottu 61(67)73(79) krs. Sitten alkaa hiha.
HUOM! 4 s hihansuussa neulotaan värillä 1 intarsianeuletta. Neulo pääntiestä laskien 24(28)32(36) s, luo samalle puikolle
34(38)42(46) uutta s (ts. 30(34)38(42) s värillä 2 ja 4 s värillä 1 ja siirrä loput 34(38)42(46) s apupuikolle. Jatka neuloen
samalla tavoin kuin aiemmin ja käännä 46(50)54(58), 52(58)64(70), ja 58(66)74(82) s:n jälkeen, kuten ohjeessa mainitaan.
Hihaa neulottaessa käännetään lisäksi 8. s:n kohdalla hihansuusta laskien joka 6. krs:lla, jotta hihansuusta tulee kapeneva.
Siten muodostuu pieni kalvosin – mikäli haluat siitä leveämmän, käännä 10. s:n päässä hihansuusta. Neulo 76(88)100(112)
krs ja päätä sitten hihan 34(38)42(46) s. Ota apupuikolta 34(38)42(46) s jo puikolla olevien 24(28)32(36) s:n lisäksi ja
neulo takakappale 6-kerroksen ohjeen mukaan, kunnes on 116(128)140(152) krs.

Neulo sen jälkeen toinen hiha samalla tavoin kuin ensimmäinen ja lopuksi toinen etukappale 61(67)73(79) krs. Ensin
neulotaan 41(47)47(53) krs 6-krs ohjeen mukaan. Sen jälkeen neulotaan kaikilla 58(66)74(82) s:lla ainaoikein 12(12)18(18)
krs. 13(13)19(19). krs, joka neulotaan oikein pääntiestä helmaan päin ja seur. krs neulotaan n. Tällä nurjalla krs:lla
tehdään 4 napinläpeä näin: neulo 12(17)22(27) s, päätä 2 s, neulo 12(1314(15) s, päätä 2 s, neulo 12(13)14(15) s,
päätä 2 s, neulo 12(13)14(15) s, päätä 2 s, neulo 2 s. Vaihda väri 1. Seur. krs:lla, joka neulotaan o, luodaan 2 s jokaisen
napinläven kohtaan ed. krs:lla päätettyjen kohdalle. Neulo sen jälkeen 5 viim. krs ainaoikein ja päätä löysästi.
Vihje! Jos päättäminen tarpeeksi löysästi on hankalaa, voit käyttää puikkoja 4.5 mm.
Poimi sitten noin 74(88)102(116) s pääntien reunasta värillä 1 ja neulo yksi krs o. Seur. krs neulotaan oikealta nurin,
neulo ensin 9(10)11(12) s, *neulo 2 s yhteen, neulo 1 s*, toista *-*, lopuksi 9(10)11(12) s. Sitten neulo vielä 3 krs
ainaoikein, sen jälkeen päätä löysästi.
Ompele hihansaumat. Kiinnitä napit toiseen etureunaan.
MYSSY

Luo 109(109)119(119) s pyöröpuikolla 3.5 ja värillä 1 ja neulo sileää 6(6)7(7) cm. Neulo sen jälkeen raitoja, näin: *4
krs sileää värillä 2, 1 kerros oikein värillä 1, 1 krs nurin värillä 1*. Toista *-*. Kun työ on 12(13)13(14) cm, kavenna 9 s
tasavälein kerroksella. Kun työ on 13(14)14(15) cm, neulo vain värillä 2 ja neulo kavennus-krs näin: *8 o, 2 o yhteen*.
Toista *-* kerros loppuun. Neulo 2 krs. Neulo nyt kavennus-krs 1 krs:n välein, kunnes kavennusten välissä on 0 s. Joka
krs:lla kavennusten väliin jää 1 s vähemmän (vaihda sukkapuikot, kun silmukkamäärä ei riitä pyöröpuikolle).
Kavenna, kunnes on 8 s ja neulo 8 krs näillä 8 s:lla. Katkaise lanka ja pujota silmukoiden läpi, päättele hyvin.
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