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LANGANMENEKKI
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PYÖRÖPUIKKO
DESIGN & OHJE
KOKOTAULUKKO

HUOVUTETTU PÄÄHINE

Maya (100% villaa. Noin 50 g = 125 m)
Noin 16 s x noin 23 krs sileää puikoilla 5.5 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
XS-S (M-XL)
Noin 75 (95) g (väri 17505, vihreä-kelt./17506, pun.-kelt.)
Nro 5.5
Nro 5.5, 60 cm tai 40 cm (valitse pituus työn mukaan)
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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.

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

ps = piilosilmukka, kjs = ketjusilmukka, ks = kiinteäsilmukka, s = silmukka, o=oikein, krs = kerros, rs=reunasilmukka,
ylivkav=ylitsevetämisenkavennus

OHJEET

Ylivkav = nosta 1 s, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun ylitse.

MYSSY

Luo 110(120) s ja neulo sileää noin 10(10) cm, kavenna 10(20) s tasavälein. Jatka neuloen kaikkiaan 18(20) cm. Aloita
kavennukset.
Neulo *23(23) s, neulo 2 s takareunoista yhteen* toista *-* koko krs.
Neulo 2 krs ilman kavennuksia.
Jatka sitten neulomalla *22(22) s, neulo 2 s takareunoista yhteen * toista *-* koko krs.
Neulo 2 krs ilman kavennuksia, neulo *21(21) s, neulo 2 s yhteen* toista *-* koko krs.
(1 s vähemmän kavennusten välissä).
Jatka kaventaen samalla tavoin, joka krs:lla (vaihda sukkapuikot tarvittaessa).
Kun jäljellä on 4 s, vedä lanka s:iden läpi ja kiristä.

KORVALAPUT

Poimi 23(27) s puikoilla 5,5 myssyn reunasta, aloittaen noin 8,5(7) cm keskitakakohdasta.
Krs:lla on: 1 rs, 21(25) s sileää, 1 rs. Neulo suoraa 8 cm.
Nyt aloitetaan kaventaminen mol. reunoissa.
Krs 1: rs, 2 o yhteen, 17(21) s sileää, 1 ylivkav, rs.
Krs 2-4: ilman kav.
Krs 5: rs, 2 o yhteen, 15(19) s, 1 ylivkav, rs.
Krs 6-8: ilman kav.
Krs 9: rs, 2 o yhteen, 13(17) s, 1 ylivkav, rs.
Krs 10-12: ilman kav.
Krs 13: rs, 2 o yhteen, 11(15) s, 1 ylivkav, rs.
Krs 14: ilman kav.
Krs 15: rs, 2 o yhteen, 9(13) s, 1 ylivkav, rs.
Nyt kavennetaan joka 2. krs:lla, 2 s vähemmän kavennusten välissä joka kerran.
Jatka kaventamista, kunnes puikolla on jäljellä 5(5) s.
Seur. krs oikealta: 2 o yhteen,1 o, 1 ylivkav. Käännä. 3 n. Käännä. Nosta 1 s, 2 o yhteen, vedä nostettu s neulotun ylitse.
Päättele langat.

TUPSUT

Tee 2 tupsua, kiinnitä korvalapun kärkeen.
VIHJE! Leikkaa noin 10 cm leveä pahvi ja kierrä lankaa noin 16 krs. Poista pahvi ja taita langat keskeltä = 32 lankaa.
Leikkaa lenkit auki.

JÄLKIKÄSITTELY

Huovuta myssy koneessa, 40° 1-2 krt. Käytä oliivisaippuaa, mäntysuopaa tai tavallista pesuainetta, jossa ei ole
valkaisuainetta ja pese esim. tennispallojen, pyyhkeiden tai farkkujen kanssa. Kun laitat myssyn päähäsi kosteana, myssy
muotoutuu pääsi mukaiseksi. Kutistuu noin 30-35%.
TUPSUN OHJE
1

3

2

4

www.jarbo.se

