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Happy (40% premium akryyliä, 40% superwash villaa, 20% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 186 m)
Noin 21-22 s joustinneuletta puikoilla nro 5.5 = 10 x 10 cm
Noin 11 s x 12 krs sileää puikoilla nro 12 = 10 x 10 cm
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
104-110(116-122)128-134(140-146)152-158(164) cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
3-5(5-7)7-9(9-11)11-13(13-14) v.
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
22–24(25–27)28–30(31–33)34–36(37–39)
KUVAT Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
Noin 56(59)65(71)77(83) cm
VALOKUVAMALLIT Sara Åbom
Noin 42(46)51(55)58(61) cm
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Pituus: Noin 28 cm Ympärys: Noin 42 cm (venyttämättä)
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Noin 300(300)350(400)450(500) g (väri 52111)
Noin 80 g (väri 52111)
Noin 50(50)100(100)100(100) g (yksivärinen lanka)
Noin 100(100)100(100)150(150) g (värjätty) (väri 52111)
Nro 5.5
Nro 12
Nro 3.5 ja 4.5
Nro 5.5, 40 cm ja 60 cm
Järbo Garn AB
Soolorado / Sanna Mård Castman SÄHKÖPOSTI freelance.designer.sanna@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.

LYHENTEET

s=silmukka/silmukat, reunas= reunasilmukka, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, kav=kavennus/kavennukset, lis=lisäys,
takakpl=takakappale, etukpl=etukappale, sileä=sileäneule.

OHJEET

Lisää 1 s: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.
Reunas: Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla.
Kavennus (kav): Krs:n alussa: 2 s takareunoista oikein yhteen. Krs:n lopussa: 2 o yhteen.
Kaksoiskavennus (2-kav): Krs:n alussa: 3 s takareunoista o yhteen. Krs:n lopussa: 3 o yhteen.
HUOM! Myssy neulotaan kaksinkertaisella langalla.
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PUSERO (A)
TAKA- & ETUKAPPALE

Sukat:
Sileä–edestakaisin: Krs 1 (oikealta): Neulo o. Krs 2 (nurjalta): Neulo n. Toista krs 1 ja 2. Sileä–pyöröneule: O kaikki krs.
Nosta 1 s: Nosta s, kuin neuloisit sen nurin, mutta lanka on työn takana, ja siirrä oikealle puikolle neulomatta.
Nosta 1 s nurin: Aseta lanka työn eteen, kuin neuloisit s nurin, nosta s oikealle puikolle neulomatta sitä.
Luo pyöröpuikolla nro 5.5, 60 cm, 128(132)144(160)172(188) s ja neulo joustinneuletta 1 o 1 n pyöröneuleena. Kun työ
on 25(27)31(34)36(38) cm, työ jaetaan keskeltä ja etukpl ja takakpl neulotaan erikseen = 64(66)72(80)86(94) s
molemmissa. Neulo takakpl ensin. Luo 1 uusi s mol. reunoihin = reunas = 66(68)74(82)88(96) s puikolla. Jatka neuloen
joustinneuletta 1 o 1 n, paitsi reunas mol. reunoissa. Päätä nyt kädentietä varten mol. reunoissa 4(4)4(5)5(5) s. Neulo
3(3)3(3)3(1) krs. Seur. krs:lla oikealta aloitetaan raglankav. Kav ennen reunas mol. reunoissa. Toista kav 3 krs:n välein
vielä 1(3)2(1)0(0) krt ja sen jälkeen 1 krs:n välein 11(9)12(15)18(18) krt. Neulo 1 krs. Tee 2-kav 1 krs:n välein 3(3)3(3)3(5)
krt. Siirrä loput 20(22)24(26)28(28) s puikolle tai langalle = niskan s.

ETUKAPPALE

Jaon jälkeen: Luo 1 uusi s mol. reunoihin (reunas) = 66(68)74(82)88(96) s puikolla. Jatka neuloen joustinneuletta 1 o
1 n, paitsi reunas mol. reunoissa. Päätä kädentietä varten ja tee raglankav kuten takakpl, mutta jätä 3 viim. raglankav
tekemättä. Samaan aikaan 12.(12.)13.(14.)16.(18.) raglankav:n kanssa siirrä keskimmäiset 16(18)20(20)22(22) s puikolle
tai langalle = pääntie (nämä s neulotaan myöhemmin poolokaulukseen) ja neulo olat erikseen. Päätä pääntien reunassa
joka 2. krs:lla vielä 3-2-1(3-2-1) 3-2-1(3-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1) s. Kun kaikki kav on tehty, jäljellä on 2 s, jotka päätetään.

OIKEA HIHA

Luo 32(34)40)44(46)48 s puikoilla nro 5.5 ja neulo koko hiha joustinneuletta 1 o 1 n, paitsi reunas mol. reunoissa (1.
krs = nurjalta). Kun työ on noin 3(5)5(5)5(5) cm, lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis 3 cm:n välein vielä
7(7)2(0)0(3) krt ja sen jälkeen 4 cm:n välein 0(0)5(8)9(7) krt = 48(50)56(62)66(70) s puikolla. Kun työ on noin
25(29)33(40)43(45) cm, päätä kädentietä varten 4(4)4(5)5(5) s mol. reunoissa. Seur. krs:lla oikealta aloitetaan raglankav.
Tee 1 kav mol. reunoissa ennen reunas. Toista kav 3 krs:n välein vielä 0(2)1(0)0(0) krt, sen jälkeen 1 krs:n välein
13(11)14(17)18(20) krt. Jäljellä on nyt 12(14)16(16)18(18) s. Neulo 1 krs.

Pääntiekavennukset:
Krs 1 (oikealta): Päätä 2(2)3(3)4(4) s krs:n alussa ja tee 2-kav lopussa.
Krs 2 ja kaikki parilliset krs: Neulotaan päättämättä ja kaventamatta.
Krs 3: Päätä 1(2)3(3)3(3) s krs:n alussa ja tee 2-kav lopussa.
Krs 5: Päätä 1(2)2(2)3(3) s krs:n alussa ja tee 2-kav lopussa. Jäljellä on nyt 2 s, jotka päätetään.
VASEN HIHA

Neulotaan kuten oikea hiha, mutta vastakkaiseen suuntaan. Pääntiekav aloitetaan 1 krs aiemmin nurjalta.

VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. Ompele raglansaumat. Käytä reunas
saumanvaraksi.
Poolokaulus: Poimi pyöröpuikolla nro 5.5 oikealta pääntiestä noin 70(74)78(82)84(84) s (sis. pääntietä varten odottavat
s, jotka nyt neulotaan mukaan) neulo joustinneuletta 1 o 1 n, noin 12(13)15(15)15(15) cm.
Puolipoolo: Poimi pyöröpuikolla nro 5.5 oikealta pääntiestä noin 70(74)78(82)84(84) s (sis. pääntietä varten odottavat
s, jotka nyt neulotaan mukaan) neulo joustinneuletta 1 o 1 n, noin 6(6)7(7)8(8) cm.
Päätä neuloen joustinneuletta. Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi.

MYSSY (B)

Luo 42 s kaksinkertaisella langalla puikoilla nro 12 (tai puikoilla nro 10, jos haluat napakamman) ja neulo joustinneuletta
1 o, 1 n, paitsi reunas. Kun joustinneuletta on noin 8 cm, neulotaan sileää työ loppuun. Kun työ on noin 24 cm, kavenna
laki. *Kavenna 10 s tasavälein krs:lla, neulo 1 krs n*, toista *-* vielä 2 krt. Katkaise lanka ja pujota loppujen s:iden läpi.
Päättele langat ja ompele sauma, käytä reunas saumanvaraksi.

SUKAT (C)
LUOMINEN

Luo 36(36)40(40)40(48) s puikoilla nro 3.5 ja jaa ne 4 sukkapuikolle, 9(9)10(10)10(12) s jokaiselle.

VARSI

Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n 10(10-12)12-13(13-14)14-15(15-16) cm.
Vaihda sukkapuikot nro 4.5. Neulo sileää (o pyöröneuleena) ja kavenna 1. krs:lla 8 s tasavälein. Neulo vielä 1 krs sileää (o).

KANTAOSA

Neulo sileää edestakaisin puikolla 1 ja 2 yhteensä 10(12)14(14)16(16) krs (viim. krs = nurjalta).

KANTAPÄÄ

Seur. krs:lla (= oikealta) aloitetaan lyhyet krs ja kav:
Neulo 8(8)10(10)10(12) o, 2 o yhteen takareun, 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin, neulo 3(3)5(5)5(5) n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
nosta 1 s, neulo 4(4)6(6)6(6) o, 2 o yhteen takareun, 1 o, käännä,
nosta 1 s nurin, neulo 5(5)7(7)7(7) n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,
nosta 1 s, neulo 6(6)8(8)8(8) o, 2 o yhteen takareun. Koot 22-36: Käännä. Koko 37-39: 1 o, käännä, nosta 1 s nurin,
neulo 6(6)8(8)8(9) n, 2 n yhteen. Koot 22-36: Jatka kohdasta *. Koko 37-39: 1 n, käännä, nosta 1 s, neulo -(-)-(-)-(10)
o, 2 o yhteen, Koko 37-39: Käännä. nosta 1 s nurin, neulo -(-)-(-)-(10) n, 2 n yhteen, Koko 37-39: Jatka kohdasta *.
*Kaikki koot: Nyt ovat kantapään mol. reunoista sivusilmukat loppuneet. Neulo o puikot 1 ja 2.

KANTAKIILA

Poimi 6(7)8(9)10(11) s sukan oikeasta laidasta (= puikolla 2), neulo sileää puikoilla 3 ja 4, poimi 6(7)8(9)10(11) s sukan
vasemmasta laidasta, sekä neulo loput kantapään s (= puikko 1). Neulo 1 krs sileää (o) kaikilla puikoilla. Seur. krs:lla
kavennetaan 2. ja 1. puikolla näin (poimitut s kavennetaan):
Puikko 2: Neulo 2 viim. s oikein yhteen.
Puikko 1: Neulo 2 ens. s oikein yhteen takareunoista.
Toista tämä joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 28(28)32(32)32(40) s. Jaa loput s 4 puikolle.

JALKATERÄ

Neulo suoraa, kunnes terä on 10(12)14(16)18(19) cm.
Kavenna kärki:
Puikot 1 ja 3: neulo kunnes jäljellä on 3 s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.
Puikot 2 ja 4: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo loput s puikolta.
Toista kav-krs joka 2. krs:lla, kunnes puikoilla on jäljellä 16(16)16(16)16(16) s.
Nyt voit valita, teetkö suoran vai pyöreän kärjen.

SUORA KÄRKI

Siirrä silmukat 2 puikolle, käännä työ nurja puoli ulospäin.
Päätä näin: Aseta oikeat puolet yhteen ja pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessä ja neulo lisäpuikolla. Ota
1 s etummaiselta ja 1 s takimmaiselta puikolta ja neulo ne o yhteen, neulo seur. 2 s samoin yhteen, vedä oikean puikon
1. s toisen ylitse = 1 s puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen kaikki s samalla tavoin. Katkaise lanka ja päättele.

PYÖREÄ KÄRKI

Katkaise lanka ja vedä se loppujen s:iden läpi ja päättele.

www.jarbo.se

