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Nova (100 % puuvillaa. Kerässä 50 g =170 m)
Etu- & takakappale: Noin 24 s x 11 krs = 10 x 10 cm
Hihat (5 kuvioryhmää): Noin 30 s x 12 krs = 10 x 10 cm
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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.

• 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

kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka, p=pylväs, ps=piilosilmukka, j v=jätä väliin

OHJEET

Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle,
vedä lanka mol. koukulla olevien s:iden läpi.
Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka koukulle, *langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi*. Toista *-* kunnes
on haluttu määrä kjs.
Piilosilmukka (ps): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan, tee langankierto ja vedä lanka silmukan läpi ja saman tien koukulla olevan s:n läpi.
Pylväs (p): Tee langankierto, työnnä koukku ed. krs:n s:aan, vedä 1 s (= 3 s koukulla), tee langankierto, vedä lanka 2
ens. s:n läpi, tee langankierto, vedä lanka loppujen s:iden läpi.
Lisää 3 s: Krs:n alussa: Virkkaa 5 kjs, aloita 4. kjs:sta koukusta lukien 1 p, 1 p 5. kjs:aan. Krs:n lopussa: *1 langankierto,
vedä 1 s samaan s:aan kuin viim. s, vedä lanka sen s:n läpi, vedä sitten lanka 2 s:n läpi 2 krt*, toista *-* 3 krt.
Ensimmäinen p = 3 kjs.
Taka- ja etukpl virkataan piirroksen mukaan. Takakappale on takaa pidempi, lisäykset sivuissa tehdään samalla krs:lla.
Hapsut solmitaan lopuksi.

KUVIO

Reikäkuvio: *2 kjs, j v 2 s, 1 p*, toista *-*.
Hihan kuvio:
Krs 1: Aloita 4. kjs:sta koukusta lukien 1 p, *4 kjs, j v 2 s, 1 p, j v 2 s, 1 ks*, toista *-*, krs:n loppuun 4 kjs, j v 2 s, 2 p.
Krs 2: 2 p, *4 kjs, 1 p ks:aan, 1 ks kjs:aan*, toista *-*, krs:n loppuun 4 kjs, 2 p.
Krs 3: 2 ks p:een, *4 kjs, 1 p ks:aan, 1 ks kjs:aan*, toista *-*, krs:n loppuun 4 kjs, 2 ks p:een.
Toista krs 2 ja 3.

TAKAKAPPALE

Luo 68(74)86(98)110(122) kjs.
Krs 1: Aloita 4. kjs:sta koukusta lukien, virkkaa 1 p joka kjs:aan = 66(72)84(96)108(120) p.
Krs 2, 4, 6 ja 8: Lisää 3(3)3(3)3(3) p, virkkaa 6(6)6(6)6(6) p, jatka reikäkuviota, krs:n loppuun 7(7)7(7)7(7) p, lisää
3(3)3(3)3(3) p.
Krs 3,5 ja 7: Lisää 3(3)3(3)3(3) p, virkkaa 7(7)7(7)7(7) p, jatka reikäkuviota, krs:n loppuun 6(6)6(6)6(6) p, lisää
3(3)3(3)3(3) p. Yhteensä 42 p lisätty = 108(114)126(138)150(162) s, mol. reunoissa on eri määrä p, jotta reikäkuvioita
on pariton määrä. Virkkaa 1 krs reikäkuviota.
Aseta merkki keskimmäiseen ruutuun.
Jatka sitten virkaten kuviota piirroksen mukaan, krs:n alussa ja lopussa 2 p, ja 35(37)41(45)49(53) reikäkuviota. Kun
koko kappale on 38(40)40(42)42(43) cm, tai halutun mittainen kädentiehen asti, kavenna 6,3(6,3)6,3,3(6,3,3)9,3,3(9
,3,3) s mol. reunoissa. HUOM! Koot XS ja (S): jätä piirroksen ylin sydän virkkaamatta.
Kun koko kappale on 55(57)59(62)63(65) cm, tai halutun mittainen, virkkaa olka ja pääntie näin:
Koko XS: 8 ps, 7 ks, 6 ½-p (=6 puolipylvästä), 6 p, ps 36 s:aan, 6 p, 6 ½-p, 7 ks, 8 ps.
Koko (S): 8 ps, 6 ks, 6 ½-p, 7 p, ps 42 s:aan, 7 p, 6 ½-p, 6 ks, 8 ps.
Koko M: 8 ps, 6 ks, 7 ½-p, 8 p, ps 44 s:aan, 8 p, 7 ½-p, 6 ks, 8 ps.
Koko (L): 8 ps, 6 ks, 7 ½-p, 8 p, ps 56 s:aan, 8 p, 7 ½-p, 6 ks, 8 ps.
Koko XL: 8 ps, 7 ks, 8 ½-p, 9 p, ps 56 s:aan, 9 p, 8 ½-p, 7 ks, 8 ps.
Koko (2XL): 8 ps, 8 ks, 9 ½-p, 10 p, ps 62 s:aan, 10 p, 9 ½-p, 8 ks, 8 ps.

OIKEA ETUKAPPALE

Luo 56(62)68(74)80(86) kjs.
Krs 1. Aloita 4. kjs:sta koukusta lukien, virkkaa 1 p joka kjs:aan = 54(60)66(72)78(84) p.
Krs 2: 2 p, *2 kjs, j v 2 s,1 p*, toista *-* mutta krs:n loppuun 2 p 1 p:n sijasta.
Aseta merkki keskimmäiseen ruutuun.
Virkkaa kuviota piirroksen mukaan, mutta 2 p krs:n alussa ja lopussa, ja 17(19)21(23)25(27) reikäkuviota niiden välissä.
Kun etukappale on saman korkuinen kädentiehen asti kuin takakappaleen suora osa, kavenna kädentietä varten 6,3(6,3)
6,3,3(6,3,3,)9,3,3(9,3,3). HUOM! Koot XS ja (S): jätä piirroksen ylin sydän virkkaamatta. Samaan aikaan viim. kavennuksen
kanssa aloitetaan kav etureunassa. Kavenna 6(6)6(6)6(6) s. Kavenna sitten 2 s joka krs:n alussa, 5(8)8(11(11)13 krt ja
1 s 2(2)3(3)3(2) krt. Kun kädentie on saman korkuinen kuin takakpl, kavenna olka samoin kuin takakpl.

VASEN ETUKAPPALE

Virkataan kuten oikea etukappale, mutta vastakkaiseen suuntaan.

HIHAT

Luo 62(62)68(68)74(74) s. Virkkaa kuviota 11(12)13(14(15(15) cm. Lisää sitten 1 s mol. reunoissa joka krs:lla
16(18)17(18)17(18) krt. Sovita lisätyt s mukaan kuvioon. Kun hiha on 23(24)26)28(29)30 cm, tai halutun mittainen
kädentiehen asti, kavenna 6,3(6,3)6,3,3(6,3,3)6,3,3(6,6,3) s mol. reunoissa. Sovita kuvioon. Virkkaa 4(4)4(6)6(6) krs.
Kavenna sitten 2 s mol. reunoissa joka krs:lla 13(14)13(14)14(13) krt.

VIIMEISTELY

Ompele olkasaumat.
Etureuna:
Krs 1: Aloita oikean etukappaleen helmasta, virkkaa 2 ks joka krs:lle, pääntien kulmassa virkataan 3 ks samaan s:aan.
Katkaise lanka joka krs:n jälkeen.
Krs 2-5: 1 ks joka s:n takareunasta, mutta pääntien kulmassa virkataan 2 ks samaan s:aan.
Muotoile hihanpyöriö ja kiinnitä hihat, ompele sivu- ja hihansaumat. Hihansuihin virkataan 2 krs ks s:n takareunasta.
Hapsut: Pyöritä lankaa noin 30 cm leveän pahvilevyn ympärille ja leikkaa toisesta laidasta. Ota 4 lankaa joka tupsuun,
taita ne keskeltä ja solmi noin 6 pylvään välein.

91649. Piirros 1 – Takakappale

91649. Piirros 2 – Etukappale

91649. Merkkien selitykset
=3p
= 2 kjs + 1 p
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