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NOMAD – HAPSUHELMAINEN HUPPUTUNIKA

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. HUOM! Kokotaulukko on osoitteessa www.jarbo.se
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VIHJEEKSI

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB

SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
Maya (100 % villaa. Noin 50 g = 125 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Noin 19 s ja 27 krs sileääneuletta puikoilla 4,5 = 10 x 10 cm
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KUVAT Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
XS(S)M(L)XL(2XL)
VALOKUVAMALLI Signe Rolfhamre
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Noin 86 (94) 102 (110) 121 (133) cm
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Noin 86 (88) 90 (92) 94 (96) cm (kärjestä)
Noin 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
Noin 600 (650) 700 (750) 800 (850) g (väri 17506, pun/kelt/ruskea / 17505, vihreä/oranssi/ruskea)
4.5 mm
4.5 mm, 60 cm (huppua varten)
4.5 mm (huppua varten)
Katarina Segerbrand SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
• Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö
neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

LYHENTEET

cm=senttimetri, kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka, s=silmukka, o=oikein, n=nurin, ps=piilosilmukka, krs=kerros

OHJEET

Reunasilmukka: Uloin s mol. reunoissa = reunas neulotaan oikein joka krs:lla.
Kavennus: Krs:n alussa: 2 s takareunoista o yhteen. Krs:n lopussa: 2 o yhteen.
Lisäys:
Lisää 2 s = luo 2 s seur. 2 krs:n alussa.
Lisää 1 s = Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo 1 o, ennen reunas
Ainaoikein raita:
Kerros 1: o
Kerros 2: n
Kerros 3: o
Kerros 4: o
Toista kerroksia 1 – 4, kunnes työ on 29 (27,5) 28 (29,5) 31 (32,5) cm.

VIRKKAUSOHJEET

Kiinteäsilmukka (ks) = Työnnä koukku seur. s:aan, vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle, vedä lanka mol. koukulla
olevien s:iden läpi.

TAKAKAPPALE

Luo 4 (4) 4 (4) 4 (4) s puikoilla 4,5 ja neulo 1 krs n. Seur. krs:lla lisää seuraavasti ja neulo ainaoikein raitoja ohjeen
mukaan, kun ainaoikein raidat on neulottu, neulotaan sileää työ loppuun.
XS = lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas joka 2. krs:lla, kunnes on 82 s
S = lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas joka 2. krs:lla, kunnes on 92 s
M = lisää 1 s mol. reunoissa joka 2. krs:lla, kunnes on 98 s
L = X luo 2 s krs:n alussa, (lisää 1 s mol. reunoissa joka 2. krs:lla 7 krt) X toista X - X 5 krt, lopuksi lisää 1 s mol. reunoissa
joka 2. krs:lla 6 krt, kunnes on 106 s
XL = X luo 2 s krs:n alussa, (lisää 1 s mol. reunoissa joka 2. krs:lla 5 krt) X toista X - X, kunnes on 116 s
2XL = X luo 2 s krs:n alussa, (lisää 1 s mol. reunoissa joka 2. krs:lla 3 krt) X toista X - X 12 krt, lopuksi lisää 1 s mol.
reunoissa joka 2. krs:lla 2 krt, kunnes on 128 s
Nyt on 82 (92) 98 (106) 116 (128) s. Kaikki mitat otetaan tästä (ei kärjestä). Kun työ on 1 cm, kavenna 1 s mol. reunoissa
ennen reunas. Toista kavennus 7 (6) 6 (6) 6 (6,5) cm:n välein vielä 3 krt. Kun työ on 24 (21,5) 21 (21,5) 22 (22,5) cm,
lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lisäys 4,5 (5) 5 (5,5) 6 (6) cm:n välein vielä 3 krt. Kun työ on 39 (37,5)
38 (39,5) 41 (42,5) cm, päätä mol. reunoissa kädentietä varten: 4-2-2-1 (5-2-2-1-1-1-1) 5-2-2-2-1-1-1-1 (5-3-2-2-1-11-1-1-1) 5-3-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1 (6-3-2-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1) s. Kun työ on 55 (54) 55 (57) 59 (61) cm, päätä
keskimmäiset 24 (24) 26 (26) 28 (28) s pääntietä varten ja neulo olat erikseen. Päätä vielä 2-1 s. Päätä olan s, kun työ
on 57 (56) 57 (59) 61 (63) cm. (Tai siirrä ne langalle, jotta voit myöhemmin neuloa yhteen ja päättää olan silmukat)

ETUKAPPALE

Luo ja neulo kuten takakappale.
Kun kädentie on 2 (2) 3 (3) 3 (3) cm, jaa työ keskeltä V-pääntietä varten ja neulo olat erikseen. Kavenna V-pääntietä
varten 1 s ennen reunas. Toista kavennus 1 kerroksen välein yhteensä 9 (7) 11 (9) 11 (11) krt. Neulo 3 krs. Kavenna 1
s 3 kerroksen välein yhteensä 6 (8) 5 (7) 6 (6) krt. Päätä olan s samalla korkeudella kuin takakappale. (Tai siirrä ne
langalle, jotta voit myöhemmin neuloa yhteen ja päättää olan silmukat)

HIHAT

HUOM! lue koko teksti, ennen kuin aloitat neulomisen, jotta mikään vaihe ei jää havaitsematta.
Luo 46 (46) 48 (48) 50 (50) s ja neulo 1 krs nurin. Nyt neulotaan raitoja ohjeen mukaan, kunnes työ on 35 (36) 37 (38)
39 (40) cm, neulo sen jälkeen sileää työ loppuun. Kun työ on 4 (4) 4 (3) 3 (3) cm, lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas.
Toista lisäys 5,5 (5) 4,5 (3,5) 3,5 (3) cm:n välein, kunnes puikolla on 62 (64) 68 (72) 76 (80) s. Kun työ on 45 (46) 47
(48) 49 (50) cm, päätä mol. reunoissa hihanpyöriötä varten 4-2-2 (5-2-2) 5-2-2-2 (5-3-2-2) 5-3-2-2-2 (6-3-2-2-2-2) s.
Tee 1 kav mol. reunoissa ennen reunas. Toista kav 3 krs:n välein yhteensä 3 (4) 4 (4) 3 (4) krt. Neulo 1 krs. Tee 1 kav 1
krs:n välein yhteensä 9 (8) 8 (8) 9 (7) krt. Päätä 2 s seur. 2 krs:n alussa. Päätä loput 18 (18) 18 (20) 20 (20) s.

VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa, peitä kostealla pyyhkeellä ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Tai neulo yhteen näin:
Käännä työ nurja ulospäin ja siirrä toisen olan taka- ja etukpl silmukat omalle puikolleen. Pidä puikot samansuuntaisina
vasemmassa kädessäsi ja neulo oikeassa kädessä olevalla lisäpuikolla. Ota 1 s edessä olevalta ja 1 s takana olevalta
puikolta ja neulo ne o yhteen, neulo samoin 2 seur. s, vedä ens. s toisen ylitse = 1 s oikealla puikolla. Jatka neuloen
yhteen ja päättäen, kunnes s loppuvat. Neulo samoin toisen olan silmukat. Ompele sivusaumat. Ompele hihansaumat.
Käytä reunas saumanvaraksi. Kiinnitä hihat.
Hapsut: 1 kpl = leikkaa hapsua varten 6 kpl noin 30 cm pitkää lankaa ja solmi ne helmaan tasavälein (ks. kuva).

HUPPU

Aloita v-pääntien reunasta noin 6 cm oikealta olalta alaspäin oikealta puolelta ja poimi 1 s joka krs:lta ja s:sta pyöröpuikolla
4,5 = 64 (64) 66 (66) 68 (68) s ja neulo sileää, 1. krs neulotaan nurin. Toisella krs:lla lisää 1 s 2 keskis:n mol. puolin.
Toista lisäys 3 krs:n välein 10 (10) 10 (11) 11 (11) krt. Neulo nyt suoraa 7 (7) 7 (8) 8 (8) cm, viim. krs nurjalta. Nyt
kavennetaan seuraavasti 2 keskis:n mol. puolin. Ennen kahta keskis: nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s ylitse. 2 o. 2 o yhteen.
Toista kav-kerros 3 krs:n välein 7 (7) 7 (8) 8 (8) krt. Neulo 1 krs nurin. Siirrä loput s kahdelle puikolle (yhtä monta s
kummallekin). Käännä työ nurja ulospäin. Pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessäsi ja neulo oikeassa kädessä
olevalla lisäpuikolla. Ota 1 s edessä olevalta ja 1 s takana olevalta puikolta ja neulo ne o yhteen, neulo samoin 2 seur.
s, vedä ens. s toisen ylitse = 1 s oikealla puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen, kunnes s loppuvat.
Aloita V:n pohjasta edestä ja virkkaa oikealta virkkuukoukulla 4,5 pääntiehen, hupun reunaan ja V:n pohjaan asti 1 krs
ks tasavälein, käännä, 1 kjs, virkkaa 1 krs ks takaisin. Katkaise lanka. Aseta reunat edessä päällekkäin ja kiinnitä. Tee
nyöri vahvasta villalangasta ja pujota ens. ks-kerrokseen. Tee tupsu ja kiinnitä hupun kärkeen.
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