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NAISTEN PUSERO, JOSSA PALMIKKOKUVIO

Grand Elise (60 % puuvillaa, 40 % akryyliä. Kerässä noin 100 g = 160 m)
Noin 13-13½ s ja 21 krs sileää puikoilla 5.5 = 10 x 10 cm
Noin 12 s ja 21 krs puikoilla 5.5 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 6 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
Noin 88(96)104(112)124(136) cm
Noin 55(57)59(61)63(65) cm
Noin 400(450)550(550)600(650) g (väri 16306)
5.5 mm
4 mm
Järbo Garn
Soolorado / Sanna Mård Castman SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB
SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Lasse Åbom
VALOKUVAMALLI Signe Rolfhamre
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
KIITOKSET Elite Grand Hotel – Gävle
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

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.
• Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

s=silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, reunas= reunasilmukka, sileä=sileäneule, krs=kerros, kav=kavennus, lis=lisäys,
etukpl=etukappale, takakpl=takakappale

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.

KUVIONEULE

Reunas ei sisälly ohjeeseen.
HUOM! Varo kiristämästä liikaa, kun pidät lankaa työn edessä ja takana.
Krs 1 (nurjalta): X nosta 3 s (yksitellen lanka työn takana, lanka jää näkymään oikealla) 6 n X, toista X-X ja lopuksi
nosta 3 s.
Krs 2 (oikealta): X nosta 3 s lanka työn edessä, 6 o X, toista X-X ja lopuksi nosta 3 s.
Krs 3: = krs 1
Krs 4: X neulo 3 nostettua s näin: neulo 1 o, työnnä puikko 3 löysän langan alitse (alhaalta ylöspäin) neulo 1 o vasemman
puikon seur. s:aan, mutta vedä silmukka nostettujen s:iden alitse (HUOM! Vedä silmukka tarpeeksi pitkäksi, jotta se ei
kiristä työtä), 1 o, 6 o X, toista X-X ja lopuksi nosta 3 s ohjeen mukaan.
Toista krs 1-4 työ loppuun.

VIRKKAUSOHJEET

Kiinteäsilmukka (ks) = Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle,
vedä lanka mol. koukulla olevien s:iden läpi.
Ketjusilmukka (kjs) = Tee lankasilmukka koukulle, X langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi X. Toista X-X kunnes
on haluttu määrä kjs.
Piilosilmukka (ps) = Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi sekä koukulla olevan
s:n läpi.
Ketjusilmukkakaari (kjs-kaari) = Ketju, jossa on x-määrä ketjusilmukoita.

TAKAKAPPALE

Luo 54(60)65(69)76(83) s puikoilla 5.5 ja neulo kuvioneuletta ohjeen mukaan, paitsi 3(6)4(6)5(4) s mol. reunoissa (=
reunas + 2(5)3(5)4(3)s sileää). Kun työ on noin 48(50)52(54)56(58) cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset
20(20)21(23)24(25) s ja neulo olat erikseen.
Vasen olka: Päätä vielä joka 2. krs:lla 1-1 s pääntietä varten.
HUOM! samaan aikaan ens. pääntiekav kanssa päätä olkaa varten joka 2. krs:lla 5-5-5(6-6-5)7-7-6(7-7-7)9-8-8(9-9-9) s.
Oikea olka: Neulo kuten vasen olka, mutta vastakkaiseen suuntaan.

ETUKAPPALEET

Neulo kuten takakpl, mutta kun työ on noin 44(46)48(50)52(54) cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset
14(14)15(17)18(19) s ja neulo olat erikseen.
Vasen olka: Päätä vielä joka 2. krs:lla pääntietä varten 2-1-1-1 s.
HUOM! Päätä olan s samalla korkeudella ja samalla tavoin kuin takakpl.
Oikea olka: Neulo kuten vasen olka, mutta vastakkaiseen suuntaan.

HIHAT

Luo 29(29)29(31)31(31) s puikoilla 5.5 ja neulo kuvioneuletta ohjeen mukaan, paitsi 13(13)13(14)14(14) s mol. reunoissa
(= reunas + 12(12)12(13)13(13) s sileää). Kuviota neulotaan vain keskimmäiset 3 s. Kun työ on noin 5(3)3(4)3(4) cm,
lisää 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis 7 cm:n välein vielä 4(3)4(0)0(0) krt ja sitten 6 cm:n välein 0(2)2(6)2(0)
krt ja 5 cm:n välein 0(0)0(0)5(8) krt = 39(41)43(45)47(49) s. Kaikki lisätyt s neulotaan sileää. Kun työ on noin
43(44)45(46)47(48) cm, päätä kaikki s yhdellä krs:lla oikealta.

VIIMEISTELY

Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin. Anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Pääntie: Virkkaa yksi krs ks pääntien reunaan.
Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihansaumat. Käytä reunas saumanvaraksi.
Virkattu helma:
Krs 1: Kiinnitä lanka reunaan virkaten 1 ks. X 5 kjs, jätä väliin 2½-3 cm vaatteen reunasta, 1 ks reunaan X, toista helman
ympäri. Lopuksi 1 ps ens. ks:aan. HUOM! Kjs-kaarien lukumäärän tulee olla 3:lla jaollinen.
Krs 2: Virkkaa 7 ks jokaiseen kjs-kaareen ja virkkaa ps jokaiseen kaarien välissä olevaan ks:aan. Katkaise lanka.
Nyt virkataan jokainen kärki erikseen (= krs 3-6).
Krs 3: (nurjalta) Virkkaa ps ens. kjs-kaaren keskelle. 5 kjs, 1 ps seur kjs-kaaren 3. ks:aan. 5 kjs, 1 ps seur kjs-kaaren 3.
ks:aan. 1 kjs, käännä.
Krs 4: (oikealta) Virkkaa 7 ks kjs-kaareen, ps kaarien välissä olevaan ps:aan, 7 ks kjs-kaareen. 1 kjs. Käännä.
Krs 5: Virkkaa ps ens. kjs-kaaren 5 ens. ks:aan (tai katkaise lanka ja aloita kjs-kaaren keskeltä kuten krs 3). 5 kjs, 1 ps
seur kjs-kaaren 3. ks:aan, 1 kjs, käännä.
Krs 6: 7 ks kjs-kaareen. Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Virkkaa krs 3-6 samalla tavoin koko helman ympäri.

Krs 5–6
Krs 3–4
Krs 1–2

www.jarbo.se

