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HELMINEULEINEN VILLAJAKKU

Ylle (100% villaa ”Superwash”. Kerässä noin 100 g = 208 m)
Noin 23 s ja 42 krs helmineuletta puikoilla 3.5 mm = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
XS (S) M (L) XL (2XL)
84 (91) 98 (108) 120 (133) cm
90 (98) 105 (116) 128 (138) cm
60 (61) 62 (64) 66 (68) cm
700 (700) 750 (750) 800 (850) g (väri 15403)
3 ja 3.5 mm, vähintään 80 cm
5 nappia (halkaisija noin 1,7 cm)
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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. HUOM! Kokotaulukko on osoitteessa www.jarbo.se

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/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

s=silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, reunas= reunasilmukka, etukpl=etukappale, takakpl=takakappale, krt = kertaa,
ainaoikein = ainaoikeinneule, krs = kerros, lis = lisäys

OHJEET

Ens. ja viim. s neulotaan aina oikein: reunas.
Käänteinen sileäneule (käänt sileä): N oikealla ja o nurjalla.
Helmineule (helmin): Krs 1: *1 o, 1 n, toista kohdasta * krs loppuun. Krs 2 ja kaikki seur. krs: o nurin, n oikein.

TAKAKAPPALE

Luo 105(115)123(135)149(159) s pyöröpuikolla 3. Aluksi nurja krs oikealta ja neulo 6 krs käänt sileää, paitsi 1 reunas
mol. reunoissa. Vaihda pyöröpuikko 3.5 ja neulo helmin (1. krs = oikealta). Päätä 1 s mol. reunoissa 15.(13.)13.(13.)11.
(13.) krs:lla, sen jälkeen joka 10.(9.)8.(9.)10.(10.) krs:lla vielä 6(7)8(8)8(8) krt = 91(99)105(117)131(141) s. Lisää nyt
1 s mol. reunoissa joka 14.(14.).12.(12.)12.(12.) krs:lla 4(4)5(5)5(5) krt = 99(107)115(127)141(151) s. Jatka neuloen
suoraa, kunnes työ on 37(37)38(39)41(42) cm, viim. krs nurjalta.
Kädentie: Päätä nyt mol. reunoissa joka 2. krs:lla näin: 4,3,1,1 (4,3,2,1,1) 5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1,1) 6,3,2,2,1,1(6,3,3,2,1,1,1)
s, sen jälkeen joka 4. krs:lla 1 (1) 1,1 (1,1) 1,1,1 (1,1,1) s, ja lopuksi 1 s seur. 6. krs:lla = 77(81)85(93)103(113) s. Jatka
neuloen suoraa, kunnes työ on 58(59)60(62)64(66) cm, viim. krs nurjalta. Päätä nyt seur. krs:lla keskimmäiset
19(21)21(23)25(31) s pääntietä varten ja neulo krs loppuun. Neulo nyt olat erikseen.
Vasen olka: Päätä olkaa varten joka 2. krs:lla 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 (11,11,11) s. Päätä samaan aikaan
joka 2. krs:lla pääntietä varten 3,2 (3,2) 3,3 (4,3) 4,4 (4,4) s.
Oikea olka: Neulo kuten vasen, mutta vastakkaiseen suuntaan.

TASKUT

Isot taskut (2 kpl): Luo 23(25)27(27)27(27) s puikoilla 3.5 ja neulo 10(10)11(11)11(11) cm helmin. Siirrä s lukkoneulalle
tai langalle.
Rintatasku (1 kpl): Luo 17(19)19(19)21(21) s puikoilla 3.5 ja neulo 7(7)7(7)8(8) cm helmin. Siirrä s lukkoneulalle tai
langalle.

VASEN ETUKAPPALE

Luo 55(59)61(67)73(79) s puikoilla 3. Aluksi nurja krs oikealta ja neulo 6 krs käänt sileää, paitsi 1 reunas mol. reunoissa.
Vaihda puikot 3.5 ja neulo helmin (1. krs = oikealta). Päätä 1 s oikeassa reunassa 15.(13.)13.(13.)11.(13.) krs:lla, sen
jälkeen joka 10.(9.)8.(9.)10.(10.) krs:lla vielä 6(7)8(8)8(8) krt = 48(51)52(58)64(70) s. Lisää nyt 1 s samassa reunassa
joka 14.(14.)12.(12.)12.(12.) krs:lla 4(4)5(5)5(5) krt = 52(56)57(63)69(75) s.
Samaan aikaan, kun työ on 14(14)15(15)16(16) cm, neulo tasku mukaan työn nurjalla näin: Neulo 16(17)18(18)19(19)
s, siirrä seur. 23(25)27(27)27(27) s lukkoneulalle tai langalle ja neulo niiden sijaan toisen ison taskun s (käännä tasku
siten, että helmineule täsmää), neulo sen jälkeen krs loppuun.
Kun päättämiset ja lisäykset reunassa on neulottu, neulo suoraa. Kun työ on 35(35)36(37)39(40) cm, lisää kauluskäännettä
varten etureunassa, 1 s joka 4. krs:lla 7(8)9(9)10(10) krt. Kun työ on 37(37)38(39)41(42) cm, viim. krs nurjalta.
Kädentie, kauluskäänne ja V-pääntie: Päätä nyt kädentietä varten oikeassa reunassa joka 2. krs:lla näin:
4,3,1,1(4,3,2,1,1)5,3,2,1,1(6,3 ,2,1,1,1)6,3,2,2,1,1(6,3,3,2,1,1,1) s, sen jälkeen joka 4. krs:lla 1(1)1,1(1,1)1,1,1(1,1,1)
s, ja lopuksi 1 s seur. 6. krs:lla. Samaan aikaan, kun työ on 45(46)46(48)49(51) cm, neulo kauluskäänne ja V-pääntie
näin: Siirrä uloimmat 15(16)17(18)19(20) s etureunasta lukkoneulalle tai langalle ja jatka neulomista lopuilla s:illa.
Päätä 1 s pääntietä varten joka 6. krs:lla 7(10)3(5)8(11) krt, sen jälkeen joka 8. krs:lla 2(0)5(4)2(0) krt = 24(25)26(28)31(33)
s. Jatka neuloen suoraa, kunnes työ on 58(59)60(62)64(66) cm, viim. krs nurjalta. Päätä olkaa varten joka 2. krs:lla 8,8,8
(9,8,8) 9,9,8 (10,9,9)11,10,10 (11,11,11) s.

OIKEA ETUKAPPALE

Luo 55(59)61(67)73(79) s puikoilla 3. Aluksi nurja krs oikealta ja neulo 6 krs käänt sileää, paitsi 1 reunas mol. reunoissa.
Vaihda puikot 3.5 ja neulo helmin (1. krs = oikealta). Päätä 1 s vasemmassa reunassa 15.(13.)13.(13.)11.(13.) krs:lla,
sen jälkeen joka 10.(9.)8.(9.)10.(10.) krs:lla vielä 6(7)8(8)8(8) krt = 48(51)52(58)64(70) s. Lisää nyt 1 s samassa reunassa
joka 14.(14.)12.(12.)12.(12.) krs:lla 4(4)5(5)5(5) krt = 52(56)57(63)69(75) s.
Samaan aikaan neulo napinlävet ja tasku näin:
Napinläpi: Kun työ on 5(5)5(6)6(7) cm, neulo ens. napinläpi työn oikealla näin: Neulo 2 s, päätä 2 s, neulo krs loppuun.
Luo seur. krs:lla 2 uutta s päätettyjen kohdalle. Tee vielä 4 napinläpeä 6(6)6(7)7(7) cm:n välein = joka 24.(24.)24.
(28.)28.(28.) krs:lla.
Tasku: Kun työ on 14(14)15(15)16(16) cm, neulo tasku mukaan työn oikealla näin: Neulo 16(17)18(18)19(19) s, siirrä
seur. 23(25)27(27)27(27) s lukkoneulalle tai langalle ja neulo niiden sijaan toisen ison taskun s (käännä tasku siten,
että helmineule täsmää), neulo sen jälkeen krs loppuun.
Kun päättämiset ja lisäykset reunassa on neulottu, neulo suoraa. Kun työ on 35(35)36(37)39(40) cm, lisää kauluskäännettä
varten etureunassa, 1 s joka 4. krs:lla 7(8)9(9)10(10) krt. Kun työ on 37(37)38(39)41(42) cm, viim. krs nurjalta.
Kädentie, kauluskäänne ja V-pääntie ja rintatasku: Päätä nyt kädentietä varten vasemmassa reunassa joka 2. krs:lla
näin: 4,3,1,1 (4,3,2,1,1) 5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1,1) 6,3,2,2,1,1 (6,3,3,2,1,1,1) s, sen jälkeen joka 4. krs:lla 1 (1) 1,1 (1,1)
1,1,1 (1,1,1) s, ja lopuksi 1 s seur. 6. krs:lla. Samaan aikaan, kun työ on 45(46)46(48)49(51) cm, neulo kauluskäänne
ja V-pääntie kuten vasemmassa etukappaleessa, mutta vastakkaiseen suuntaan.
Kun työ on 42(43)44(45)45(46) cm, neulo rintatasku mukaan oikealla puolella näin: Neulo 22(23)25(26)27(28) s, siirrä
seur. 17(19)19(19)21(21) s lukkoneulalle tai langalle ja neulo niiden sijaan rintataskun s (käännä tasku siten, että
helmineule täsmää), neulo sen jälkeen krs loppuun.
Kun kaikki kädentie- ja V-pääntiekav on tehty, neulo suoraa, kunnes työ on 58(59)60(62)64(66) cm, viim. krs nurjalta.
Päätä olkaa varten joka 2. krs:lla 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 (11,11,11) s.

HIHAT

Luo 49(51)53(55)59(61) s puikoilla 3. Aluksi nurja krs (= oikealta) ja neulo 6 krs käänt sileää, paitsi 1 reunas mol.
reunoissa. Vaihda puikot 3.5 ja neulo helmin (1. krs = oikealta). Lisää 1 s mol. reunoissa joka 9. krs:lla 0(0)10(10)0(10)
krt, sen jälkeen joka 10. krs:lla 16(16)7(7)17(8) krt = 81(83)87(89)93(97) s. Jatka neuloen suoraa, kunnes työ on
42(42)43(43)44(44) cm. Päätä hihanpyöriötä varten mol. reunoissa joka 2. krs:lla: 4,3,2,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,2,1,1,1)
5,3,2,2,2,1,1,1 (6,3,2,2,2,1,1,1) 6,3,2,2,2,2,1,1,1 (6,3,3,2,2,2,1,1,1) s. Päätä sen jälkeen 1 s mol. reunoissa joka 4.
krs:lla 3(3)4(4)4(4) krt. Päätä edelleen mol. reunoissa joka 2. krs:lla näin: 1,1,1,2,4,5(1,1,1,1,2,4,4) 1,1,1,2,4,5
(1,1,1,1,1,4,5) 1,1,1,1,4,5 (1,1,1,1,1,4,5) s. Päätä sitten loput 15(15)17(17)19(19) s.
Neulo toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpäät. Ompele olkasaumat. Kiinnitä hihat siten, että hihan keskikohta on olkasauman kohdalla.
Ompele sivu- ja hihansaumat käyttäen reunas saumanvaraksi. Ompele irralliset taskunosat kiinni jakun nurjalle.
Taskunreunat: Siirrä taskun s langalta puikoille 3 ja neulo 6 krs käänt sileää. Päätä nurin. Ompele reunuksen päät kiinni
jakkuun. Neulo kaikkien taskujen reunat samoin.
Kaulus: Poimi pyöröpuikolla 3.5 noin 35(35)37(37)39(39) s nurjalta vasemman etukappaleen V-pääntien reunasta, aseta
merkki, poimi 31(33)35(39)43(49) s pääntiestä takaa jättäen väliin joka 4. s, aseta merkki ja poimi 35(35)37(37)39(39)
s V-pääntien reunasta oikeasta etukappaleesta = 101(103)109(113)121(127) s.
Seur. krs: Neulo helmin viim. s:aan asti, neulo viim. s ja kauluskäänteen ens. odottava s yhteen. Toista tämä krs vielä
3(3)3(5)5(5) krt = 2(2)2(3)3(3) krt kummassakin reunassa. Jatka helmin vain kauluksen s:illa (kauluskäänteen loput s
ovat edelleen langalla), tee kaksoislis (nosta lanka 2 s:n välistä, neulo 1 s takareunasta + 1 s etureunasta = 2 uutta s)
5 s:n välein takakappaleella merkintöjen välissä. Ja päätä samaan aikaan 1 s kummassakin etureunassa, joka 8. krs:lla 3
krt. Neulo vielä 0(0)0(2)2(2) krs ilman päättämistä.
Seur. krs (= kauluksen nurja): Neulo, kunnes vasemmalla puikolla on jäljellä 9 s, käännä.
Seur. krs: 1 langankierto, neulo, kunnes vasemmalla puikolla on taas jäljellä 9 s, käännä.
Seur. krs: 1 langankierto, neulo, kunnes jäljellä on 10 s (sis. langankierron) ennen edellisen käännöksen ”reikää”, käännä.
Toista viim. krs vielä 5 krt – mutta viim. krs:n jälkeen ei käännetä. Katkaise lanka ja siirrä kaikki s puikolle (nyt neulotaan
rullareunus kaikilla s:illa).
Rullareunus etureunoihin, kauluskäänteisiin ja kaulukseen: Poimi s jakun nurjalta puikoilla 3 näin: Aloita helmasta
noin rullareunan puolivälistä ja poimi noin 94(96)96(100)102 104) s vasemmasta etureunasta, neulo sen jälkeen
kauluskäänteen s nurin, poimi 1 s kauluskäänteen ja kauluksen välisestä kulmasta ja 13(13)13(14)14(14) s kauluksen
reunasta, neulo n kaikki kauluksen s. (HUOM! Vasemmassa reunassa neulotaan jokainen langankierto ja sitä edeltävä s
yhteen, ja oikeassa reunassa neulotaan jokainen langankierto ja sen jälkeinen s yhteen). Poimi vielä 13(13)13(14)14(14)
s kauluksen toisesta reunasta, poimi 1 s kauluksen ja kauluskäänteen välisestä kulmasta, neulo kauluskäänteen s nurin,
ja poimi 94(96)96(100)102(104) s oikeasta etureunasta – lopeta noin rullareunan puoliväliin. Neulo ens. krs oikealta ja
neulo 6 krs käänt sileää. Päätä kaikki s nurin. Ompele rullareuna etureunoissa/kauluskäänteessä ja kauluksessa kiinni
jakun oikealle (= kauluksen nurja). Reunuksen tulee peittää etureunasta poimittujen s:iden ”saumanvarat”. Voit kiinnittää
myös helman, hihojen ja taskujen rullareunat nurjalle. Taita kaulus ja kauluskäänteet ja ne voi kiinnittää jakkuun
muutamalla pistolla, jotta ne pysyvät paikallaan. Kiinnitä napit vasempaan etureunaan napinläpien mukaisesti.
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