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HEIJASTAVA OTSAPANTA

Reflex (61% villaa ”Superwash”, 26% polyamidia, 13% heijastelankaa. Noin 64 m = 50 g)
Noin 22 s x 23 krs kuvioneuletta (levittämättä) puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm.
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla) TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Yksi koko. Päänympärys noin 52-58 cm.
julkaiseminen on
kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Edessä: Noin 7 cm. Takana: Noin 12 cm.
Noin 40 g (harmaa: väri 34102)
VALOKUVAAJA Lasse Åbom – Gävle
VALOKUVAMALLI Lina Östling
4 mm, 40 cm
Mahd. neulemerkkejä
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Linda Brodin/Järbo Garn 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 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, o=oikein, n=nurin, krs=kerros

OHJEET

Kuvio: Krs 1: *1 n, 2 o*, toista *-* krs loppuun. Krs 2: Neulo n nurin, o oikein. Toista krs 2.
Kääntösilmukka - o: Aseta lanka työn eteen, nosta s oikealle puikolle kuin neuloisit sen n, aseta lanka työn taakse ja
siirrä nostettu s takaisin vasemmalle puikolle = kääntösilmukka.
Kääntösilmukka - n: Aseta lanka työn taakse, nosta s oikealle puikolle kuin neuloisit sen n, aseta lanka työn eteen ja
siirrä nostettu s takaisin vasemmalle puikolle = kääntösilmukka.
Neulo kääntösilmukat yhteen: Kun kääntösilmukat sitten neulotaan, nosta langankierto (lanka joka asetettiin
kääntösilmukan ympärille) vasemmalle puikolle ja neulo kääntösilmukka langankierron kanssa yhteen.
Päättäminen: Voit päättää tavalliseen tapaan, neuloen o/kuviota, tai siistimmän ja napakamman reunan saat, kun teet
joustavan päättämisen: Neulo s kuvion mukaan. Neulo 2 s, siirrä ne takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen. Jos
viim. s neulottiin o, neulotaan ne 2 s takareunoista o yhteen. Jos viim. s neulottiin n, siirrä ne takaisin lanka työn edessä
ja neulo ne 2 s nurin yhteen.

OTSAPANTA

Luo 84 s pyöröpuikolle 4 mm. Sulje renkaaksi ja neulo pyöröneuleena kuviota, kunnes työ on 6½ cm. Krs:n 1. s (1 n) =
keskellä takana. Aseta merkki s:n ympärille keskellä takana. Sekä yksi merkki 28. ja 29. s:n väliin (M1) ja yksi merkki 57.
ja 58. s:n väliin (M2).
Nyt neulotaan lyhyitä krs ja kääntösilmukoita (ks. ohjeet):
Krs 1 (oikealta): Neulo 28 s kuviota (merkkiin M1), kääntösilmukka, käännä.
Krs 2 (nurjalta): Neulo 55 s kuviota nurjalta (merkkiin M2), kääntösilmukka, käännä.
Krs 3: Neulo kunnes on 1 s ennen ed. krs:n kääntösilmukkaa, kääntösilmukka, käännä.
Krs 4: Kuten krs 3.
Krs 5-8: Neulo kunnes on 2 s ennen ed. krs:n kääntösilmukkaa, kääntösilmukka, käännä.
Krs 9-10: Kuten krs 3.
Krs 11 (oikealta): Neulo krs:n kaikki 84 s pyöröneuleena kuviota. Muista samalla neuloa kääntösilmukat ja langankierrot
yhteen (ks. ohjeet).
Päätä, tee mielellään joustava päättäminen (ks. ohjeet).
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