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NEULETIHEYS
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LANGANMENEKKI
TARVIKKEET
HOUSUT:
KOKOPITUUS
LANGANMENEKKI

”KALAS” – TAKKI, HOUSUT & MEKKO LAPSILLE

Rio (6% villaa, 25% puuvillaa, 69% Premium akryyliä. Noin 100 g = 300 m)
Noin 21-22 s ja 28-30 krs sileää puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cm
Noin 48(52)56(58)62(68)72(78)84(90) cm
Noin 26(28)33(35)38(41)44(47)52(56) cm
Noin 100(100)150(200)250(250)300(300)350(400) g (väri 31103)
5(6)7(7)7(7)8(8)8(8) nappia
Noin 36(42)52(58)64(73)81(87)89(92) cm (vyötäröllä taitettu joustinneule)
Noin 50(100)150(150)150(200)200(250)300(300) g (väri 31103)

MEKKO:
YMPÄRYS
KOKOPITUUS
LANGANMENEKKI

Noin 45(49)53(55)59(65)69(75)77(83) cm
Noin 43(45)47(48)50(55)60(65)68(71) cm
Noin 100(150)150(150)200(200)250(300)300(350) g (väri 31107)

PUIKOT
PYÖRÖPUIKOT
SUKKAPUIKOT
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

3.5 ja 4 mm
3.5 ja 4 mm, 60 cm
3.5 ja 4 mm
Soolorado/Sanna Mård Castman 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.
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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

takakpl=takakappale, etukpl=etukappale, s= silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, reunas = reunas ilmukka, sileä=sileäneule,
krs=kerros, lis=lisäys, kav=kavennus/kavennukset, 2-kav=kaksoiskavennus, kavkrs=kavennuskerros

OHJEET

Lisää 1 s: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo se oikein.
Reunasilmukka (reunas ): Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla.

TAKKI
ETU- JA TAKAKAPPALE

Takki neulotaan edestakaisin pyöröpuikolla. Luo 116(124)136(140)148(160)168(184)196(208) s pyöröpuikolla 3.5 ja
neulo joustinneuletta 2 o 2 n, paitsi reunas mol. reunoissa (1. krs = nurjalta). Neulo 4 cm. Viim. krs:lla nurjalta neulo
krs oikein ja kavenna 15(15)19(19)17(17)17(19)19(17) s tasavälein = 101(109)117(121)131(143)151(165)177(191) s
puikolla. Vaihda pyöröpuikko 4 ja neulo sileää, paitsi reunas mol. reunoissa. Kun työ on noin 14(15)18(20)23(25)27(28)29(33)
cm, neulo yksi krs oikealta näin: Neulo 22(25)26(27)30(33)35(38)41(45) s (= oikea etukpl), päätä 6 s kädentietä varten,
neulo 45(47)53(55)59(65)69(77)83(89) s (= takakpl), päätä 6 s kädentietä varten, neulo loput 22(25)26(27)30(33)35(38)41(45)
s (= vasen etukpl). Jätä työ odottamaan.

HIHAT

Luo 40(40)44(48)48(48)52(52)56(56) s sukkapuikoilla 3.5 ja jaa s 4 puikolle. Neulo joustinneuletta 2 o 2 n pyöröneuleena
4 cm. Vaihda sukkapuikot 4. Neulo 1 krs nurin ja kavenna 8(6)4(8)8(6)8(6)8(4) s tasavälein = 32(34)40(40)40(42)44(46)48(50)
s puikolla. Aseta merkki krs:n alkuun = kainalo. Neulo sileää (= kaikki krs oikein). Kun työ on noin 6(6)8(8)8(8)9(9)9(9)
cm, lisää 1 s merkin kummallekin puolelle. Toista lis 4(6)7(7)8(9)8(9)9(10) krs:n välein vielä 6(5)6(6)7(8)9(10)10(9) krt =
46(46)54(54)56(60)64(68)70(70) s. Kun työ on noin 17(20)24(27)32(36)39(43)44(45) cm, päätä 6 s kädentietä varten =
3 s merkin kummaltakin puolelta = 40(40)48(48) 50(54)58(62)64(64) s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha.

KAARROKE

Nyt neulotaan etu- ja takakpl yhteen hihojen kanssa. Neulo oikea etukpl, neulo toinen hiha kädentietä varten päätettyjen
s:iden kohtaan. Neulo takakpl, neulo toinen hiha kädentietä varten päätettyjen s:iden kohtaan, neulo vasen etukpl = 169(17
7)201(205)219(239)255(277)292(307) s. Seur. krs:lla nurjalta kavenna 12(8)12(4)6(6)6(6)7(10) s tasavälein = 157(169)189
(201)213(233)249(271)285(297) s. Neulo 12(12)12(12)12(14)18(22)22(24) krs. Seur. krs:lla oikealta aloitetaan kav näin:
Kavenna 13(13)16(16)17(18)20(22)23(23) s tasavälein. Toista kav vielä 2(7)1(2)1(2)2(2)0(7) krt 3 krs:n välein. Neulo
3 krs, kavenna 12(1)14(15)16(17)18(20)22(0) s tasavälein. Toista kav 3 krs:n välein vielä 4(0)5(4)5(4)4(4)6(0) krt = 58
(64)73(78)83(94)99(105)108(113) s jäljellä. Seur. krs:lla oikealta kavenna 12(13)16(17)18(26)26(28)29(30) s tasavälein
= 46(51)57(61)65(68)73(77)79(83) s puikolla. Siirrä s langalle.

VIIMEISTELY

Vasen etureuna: Poimi puikoilla 3.5 oikealta s ennen reunas etureunasta. Poimi 1 s joka krs:lta, jätä väliin noin joka 4.
krs. Neulo sitten joustinneuletta 2 o 2 n, paitsi reunas mol. reunoissa. Kun joustinneuletta on noin 2½ cm, päätä neuloen
joustinneuletta.
Oikea etureuna: Neulotaan kuten vasen etureuna, mutta vastakkaiseen suuntaan. Tee myös 5(6)7(7)7(7)8(8)8(8)
napinläpeä reunuksen puoliväliin. Alin noin 2 cm helmasta, ylin heti pääntien reunaan. Muut tasavälein.
Pääntie: Poimi pyöröpuikolla 3.5 oikealta 6 s oikean etukpl joustinneuleen yläreunasta, neulo etu- ja takakpl s, 6 s
vasemman etukpl joustinneuleen yläreunasta. Neulo nyt ainaoikein, jotta kaarroke tulee takaa korkeammaksi näin: Neulo
35(37)39(41)43(45)46(48)50(52) o, käännä, neulo 8(8)9(9)9(9)9(9)9(9) o, käännä, neulo 16(16)18(18)18(18)18(18)
o, käännä, jatka neuloen 8(8)9(9)9(9)9(9)9(9) s enemmän joka kerran ennen käännostä, kunnes kaikkiaan on neulottu
39(41)45(47)49(51)52(54)58(60) s (= 4(4)6(6)6(6)6(6)8(8) krs ainaoikein), käännä ja neulo krs loppuun. Neulo 1 krs
takaisin kaikilla s:illa, päätä. Ompele kainalosauma. Kiinnitä napit.

HOUSUT

Neulotaan vyötäröltä alaspäin. Luo 100(104)108(116)124(136)148(160)172(176) s pyöröpuikolla 4 ja neulo joustinneuletta
2 o 2 n pyöröneuleena koko työ. Kun työ on noin 9(11)14(15)16(17)18(19)20(21) cm edestä keskeltä, merkitse 2 s
keskeltä. Lisää 1 s niiden mol. puolin. Toista lis joka 2. krs:lla, kunnes puikolla on 128(134)140(148)156(164)168
(176)180(184) s. Lisätyt s neulotaan myös joustinneuletta. Kun työ on noin 20(22)24(25)26(27)28(29)29(30) cm, päätä
keskimmäiset 4(4)6(6)6(6)6(6)6(6) s edessä ja keskimmäiset 4(4)6(6)6(6)6(6)6(6) s takana. Nyt neulotaan lahkeet
erikseen. Jaa lahkeen 60(62)64(68)72(76)78(82)84(86) s 4 sukkapuikolle 4 mm. Kavenna ens. krs:lla 4(2)4(4)4(4)2(2)0(2)
s lahkeen sisäsivulla, jolloin on 56(60)60(64)68(72)76(80)84(84) s. Nyt joustinneule menee tasan. Kun lahje on noin
18(22)30(35)40(48)55(60)62(64) cm, päätä kaikki s kiristämättä neuloen joustinneuletta. Ompele haarasauma. Taita
noin 2 cm vyötäröltä nurjalle ja päärmää. Jätä sivusta muutama cm auki, pujota kuminauha vyötärökujaan.

MEKKO

Luo 148(162)164(172)180(188)200(214)218(232) s pyöröpuikolla 4 ja neulo joustinneuletta 1 o 1 n pyöröneuleena.
Neulo 2 cm. Neulo sitten sileää pyöröneuleena (= kaikki krs oikein). Neulo 74(81)84(86)90(95)100(107)109(116) s, aseta
merkki, neulo 74(81)84(86)90(95)100(107)109(116) s, aseta merkki. Kun työ on 4 cm, neulo kavkrs. Kavkrs= Tee kav
merkin mol. puolin. Ennen merkkiä neulo 2 s oikein yhteen. Merkin jälkeen nosta 1 s, neulo 1 s, vedä nostettu s ylitse.
Joka kavkrs:lla jää 4 s vähemmän.
Toista kavkrs näin:
50-56 cm: Kun on 4 cm (= ens. kav), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28
cm, 30 cm.
62-68 cm: Kun on 4 cm (= ens. kav), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 27
cm, 28 cm, 30 cm.
74-80 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm,
28 cm, 30 cm, 32 cm.
86-92 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm,
28 cm, 30 cm, 32 cm.
98-104 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm.
110-116 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 20 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34
cm, 38 cm.
122-128 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38
cm, 42 cm.
134-140 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42
cm, 46 cm.
146-152 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42
cm, 46 cm.
158-164 cm: Kun on 4 cm (= ens. kavkrs), 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 40
cm, 44 cm, 48 cm.
Kun kaikki kav on tehty, on 92(102)104(112)128(136)148(162)166(176) s jäljellä.
Kun työ on noin 31(32)33(34)36(40)44(48)50(52) cm, päätä 6 s mol. reunoissa kädentietä varten = 3 s merkkien mol.
puolin. Nyt on jäljellä 80(90)92(100)116(124)136(150)154(164) s. Neulo 40(45)46(50)58(62)68(75)77(82) s, luo
36(39)43(45)46(48)55(58)60(62) s hihaa varten, neulo 40(45)46(50)58(62)68(75)77(82) s, luo
36(39)43(45)46(48)55(58)60(62) s hihaa varten = 152(168)178(190)208(220)246(266)274(288) s puikolla. Kavenna
seur. krs:lla 4(4)6(4)8(6)2(8)2(4) s tasavälein, hihojen silmukoissa ei kavenneta = 148(164)172(186)200(214)244(258
)272(284) s. Neulo samaan aikaan joustinneuletta 1 o 1 n hihojen silmukoilla. Neulo vielä 3 krs sileää ja joustinneuletta.
Sen jälkeen neulo sileää kaikilla s:illa. Neulo 0(0)0(0)2(4)4(4)6(6) krs. Sitten alkaa kaarrokkeen kaventaminen näin:
50-56 cm: Kavenna 12 s tasavälein krs:lla 5 krs:n välein 7 krt ja 3 krs:n välein 1 kerran.
62-68 cm: Kavenna 12 s tasavälein krs:lla 5 krs:n välein 5 krt ja 3 krs:n välein 2 krt, sitten 11 s 3 krs:n välein 2 krt.
74-80 cm: Kavenna 12 s tasavälein krs:lla 5 krs:n välein 5 krt ja 3 krs:n välein 4 krt.
86-92 cm: Kavenna 13 s 5 krs:n välein 5 krt, 3 krs:n välein 3 krt. 12 s 3 krs:n välein 1 kerran.
98-104 cm: Kavenna 13 s 5 krs:n välein 2 krt. 14 s 5 krs:n välein 3 krt, 3 krs:n välein 4 krt.
110-116 cm: Kavenna 15 s 5 krs:n välein 5 krt, 3 krs:n välein 3 krt. 14 s 3 krs:n välein 1 kerran.
122-128 cm: Kavenna 17 s 5 krs:n välein 5 krt ja 3 krs:n välein 3 krt, sitten 16 s 3 krs:n välein 1 kerran.
134-140 cm: Kavenna 16 s tasavälein krs:lla 5 krs:n välein 3 krt ja 3 krs:n välein 7 krt.
146-152 cm: Kavenna 17 s 5 krs:n välein 3 krt, 3 krs:n välein 7 krt.
158-164 cm: Kavenna 18 s 5 krs:n välein 3 krt, 3 krs:n välein 5 krt. 17 s 3 krs:n välein 2 krt.
Kun kaikki kav on tehty, jäljellä on: 52(58)64(70)76(80)92(98)102(106) s. Neulo 4 krs joustinneuletta 1 o 1 n. Päätä
neuloen joustinneuletta. Ompele kainalosaumat.
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