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VIHJEEKSI

MIESTEN KIRJONEULETAKKI, JOSSA HUPPU & VETOKETJU
Raggi (70 % villaa, 30 % polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)
Noin 16 s x 22 krs sileääneuletta puikoilla nro 6 = 10 x 10 cm
XS (S) M (L) XL (2XL)
Noin 97 (108) 112 (124) 129 (133) cm
Noin 65 (67) 69 (71) 73 (75) cm
Noin 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm
Väri 1: Noin 200 (200)300 (300) 300 (300) g (väri 1550, tummanharmaa)
Väri 2: Noin 600 (700) 700 (700) 800 (800) g (väri 1549, vaaleanharmaa)
Väri 3: Noin 100 (100) 100 (100) 100 (100) g (väri 15124, vihreä)
Väri 4: Noin 100 (100) 200 (200) 200 (200) g (väri 1500, luonnonvalk.)
Nro 5.5 ja 6
Nro 6, 80 cm (kaarroketta varten)
Jaettava vetoketju
Katarina Segerbrand SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Lasse Åbom — Gävle
VALOKUVAMALLIT Victor Holmgren, Evelyn Forsman
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
KIITOKSET B. Young & JC — Valbo Köpcentrum, Furuviksparken
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

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

s=silmukka, o=oikein, n=nurin, reunas=reunasilmukka, krs=kerros, kav=kavennus, krt=kertaa, sileä=sileäneule

OHJEET

Reunasilmukka (reunas): Uloin s mol. reunoissa neulotaan o joka krs:lla.
Kavennukset: Krs:n alussa: 2 s oikein yhteen, Krs:n lopussa: 2 s takareunoista o yhteen.
Kirjoneule: Piirrosten mukaan.

TAKKI
TAKAKAPPALE

Luo 80(84)88(92)100(108) s puikoilla nro 5.5 värillä 1 ja neulo joustinneuletta *2 o, 2 n* lopuksi 2 o, 13 krs. Vaihda
puikot nro 6 ja neulo sileää. Lisää ens. krs:lla 1(3)5(7)5(3) s tasavälein. 2 krs:n jälkeen neulotaan kirjoneuletta piirroksen
1 mukaan, kun piirros on neulottu, neulotaan värillä 2. Kun työ on 40(42)44(46)48(50) cm, päätä kädentietä varten mol.
reunoissa 4(4)4(5)5(5) s. Jätä työ odottamaan.

VASEN ETUKAPPALE

Luo 36(40)44(48)48(52) s puikoilla nro 5.5 värillä 1 ja neulo joustinneuletta *2 n, 2 o*, lopuksi 2 n, 13 krs. Vaihda
puikot nro 6 ja neulo sileää. Lisää ens. krs:lla 3(5)1(3)3(5) s tasavälein. 2 krs:n jälkeen neulotaan kirjoneuletta piirroksen
1 mukaan, kun piirros on neulottu, neulotaan värillä 2. Kun työ on 40(42)44(46)48(50) cm, päätä kädentietä varten
sivussa 4(4)4(5)5(5) s. Jätä työ odottamaan.

OIKEA ETUKAPPALE

Luo ja neulo kuten vasen etukappale, mutta vastakkaiseen suuntaan.

HIHAT

Luo 46(46)46(50)50(50) s puikoilla nro 5.5 värillä 1 ja neulo joustinneuletta *2 o, 2 n* 13 krs. Vaihda puikot nro 6 ja
neulo sileää. Lisää ens. krs:lla 3 s tasavälein. 2 krs:n jälkeen neulotaan kirjoneuletta piirroksen 1 mukaan, kun piirros on
neulottu, neulotaan värillä 2. Kun sileää on 4 cm, lisää 1 s mol. reunoissa ja toista lisäys 4½(4)4(4½)4(4) cm:n välein,
kunnes on 67(69)71(73)75(77) s. Kun koko työ on 48(49)50(51)52(53) cm, päätä kädentietä varten mol. reunoissa
4(4)4(5)5(5) s. Jätä työ odottamaan.

KAARROKE

Neulo osat yhteen pyöröpuikolla nro 6 (neulotaan edestakaisin) värillä 2 näin: Uloin s joka osan mol. reunoissa päätetään,
paitsi etureunojen reunas. Oikea etukappale: 34(40)40(45)45(51) s, Hiha: 57(59)61(61)63(65) s, Takakpl: 71(77)83(87)93(99)
s, Hiha: 57(59)61(61)63(65) s, Vasen etukappale: 34(40)40(45)45(51) s = yhteensä 253(275)285(299)309(331) s. Neulo
kirjoneuletta ja kavenna piirroksen 2 mukaan. Kun piirros on neulottu, jäljellä on 92(96)100(100)104(104) s. Neulo 3 cm
joustinneuletta *2 n, 2 o*, lopuksi 2 n. Päätä neuloen joustinneuletta.

HUPPU

Lue koko teksti läpi, ennen kuin aloitat neulomisen, että huomaat jokaisen vaiheen! Kaikki mitat otetaan keskeltä takaa, ei sivusta.
Vasen sivu: Luo 4 s puikoilla 5.5 värillä 2 ja neulo 1 krs nurin (1. krs = nurjalta). Luo 4 s krs:n alussa oikealla 5(5)6(6)6(6)
krt = 20(20)24(24)24(24) s. Jätä työ odottamaan.
Oikea sivu: Luo 4 s puikoilla nro 5.5 värillä 2 ja neulo 1 krs nurin, 1 krs oikein (1. krs = nurjalta). Luo 4 s krs:n lopussa
oikealla 5(5)6(6)6(6) krt = 20(20)24(24)24(24) s. Neulo 1 krs nurin. Luo 47(47)49(49)51(51) s, neulo nyt vasemman
sivun 20(20)24(24)24(24) s. Neulo sileää edestakaisin. Kun työ keskellä takana on 6(6)7(7)7(7) cm, lisää 1 s keskikohdan
mol. puolin. Toista lisäys 5 cm:n välein vielä 2 krt = yht. 93(93)103(103)105(105) s. Kun työ on 14(14)16(16)17(17)
cm, työ jaetaan keskeltä ja sivut neulotaan erikseen. Neulo oikea sivu ensin ja päätä 1 s keskikohdan puolella, neulo 3
krs, päätä 1 s, neulo 1 krs, päätä 1 s 1 krs:n välein vielä 5 krt, neulo 1 krs. Päätä nyt joka 2. krs:lla 2-2-2-3-4-11 s. Neulo
1 krs ja päätä loput s, tai päätä seuraavasti, ettei tarvitse ommella sivuja yhteen: Päätä näin: Käännä työ nurja ulospäin

ja pidä s 2 puikolla. Pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessä ja neulo oikeassa kädessä olevalla lisäpuikolla.
Ota 1 s etummaiselta ja 1 s takimmaiselta puikolta ja neulo ne 2 s oikein yhteen, neulo seur. 2 s samoin yhteen, vedä
ens. s toisen ylitse = 1 s puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen kaikki s samalla tavoin. Kun työ on 21(21)23(23)24(24)
cm, neulo kirjoneuletta piirroksen 2 mukaan krs 1–11, kun piirros on neulottu, neulotaan värillä 1 työ loppuun.
VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa, peitä kostealla liinalla ja anna kuivua.
Vasen etureuna: poimi puikoilla nro 5.5 värillä 1 etureunasta 1 s joka krs:lta, mutta jätä väliin noin joka 6. krs. Neulo
ainaoikein 3 krs. Päätä oikein.
Oikea etureuna: Neulotaan kuten vasen. Kiinnitä sopivan mittainen, avautuva vetoketju.
Huppu: Ompele hupun sauma (tai neulo yhteen ohjeen mukaan).
Etureuna: Poimi puikoilla nro 5.5 värillä 1 hupun etureunasta 1 s joka krs:lta, mutta jätä väliin noin joka 5. krs. Neulo
sileää. 1. krs neulotaan nurjalta. Kun reunus on noin 3½ cm, päätä neuloen o oikealta.
Ompele hihansaumat ja sivusaumat, käytä 1 reunas saumanvaraksi. Ompele kainalon saumat. Kiinnitä huppu
joustinneulereunuksen sisäpuolelle. Taita hupun reunus nurjalle ja ompele nyörikujaksi. Puno nyöri lankaväristä 2 ja
pujota kujaan.
91659. Piirros 2
Kavenna 24(28)32(34)36(38) s
= 92(96)100(100)104(104) s

O

Kavenna 25(29)33(37)37(41) s
= 116(124)132(134)140(142) s

91659. Piirros 1

Kavenna 30(30)36(36)42(42) s
= 141(153)165(171)177(183) s

Kavenna 36(42)36(30)42(48) s
= 171(183)201(207)219(225) s
O

*

*

Toista *-*

Lopeta tähän takakpl +
oikea ja vasen etukpl

Aloita tästä takakpl +
oikea ja vasen etukpl

hihan keskikohta,
laske mistä
kuvio alkaa

Kavenna 42(48)42(54)48(48) s
= 207(225)207(237)237(243)261(273) s

91659. Merkkien selitykset
= väri 1
= väri 2
= väri 3

krs 11

= väri 4

Kavenna 4(2)6(8)0(10) s
= 249(273)279(291)309(321) s

krs 1

*

Toista *-*
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*

Hupun Aloita tästä
keskis.
Laske mistä
kuvio alkaa

