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KESÄPONCHO

Grand Elise (60 % puuvillaa, 40 % akryyliä. Noin 100 g = 160 m)
Noin 12-13 s kuvioneuletta puikoilla 5 = 10 cm
Lankaryhmä 6 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
XS-M(L-2XL)
32-42(44-54)
Noin 107(114) cm
Noin 44-45(47-48) cm
Noin 50(53) cm
Noin 500(550) g (väri 16305)
4.5 mm (3 kpl)
5 mm, 80 cm
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KUVAT Emrik Jansson
VALOKUVAMALLI Stina Rolfhamre Ångman
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
KIITOKSET Per-Larsas Ekogårdar, Rolfhamre - Ljusdal
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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, sileä=sileäneule, krs=kerros, etukpl=etukappale,
takakpl=takakappale

OHJEET

Reunasilmukka (reunas) = Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla.

KUVIONEULE

Krs 1: (oikealta) X neulo 2 s oikein yhteen, 2 langankiertoa X. Toista X-X krs loppuun.
Krs 2: (nurjalta) Neulotaan nurin. HUOM! Neulo ens. langankierto nurin ja vapauta toinen.
Krs 3: X 2 langankiertoa, nosta 1 s, neulo 1 o, vedä nostettu s ylitse X. Toista X-X krs loppuun.
Krs 4: = krs 2
Toista krs 1-4.

TAKAKAPPALE

Luo 140(148) s pyöröpuikolla 5 ja neulo 1 krs oikein silmukoiden takareunasta (= nurjalta). Neulo vielä 2 ”tavallista” krs
oikein. Kavenna viim. krs:lla 12(14) s tasavälein = 128(134) s.
Seur. krs oikealta neulo kuvioneuletta ohjeen mukaan, paitsi 2 reunas mol. reunoissa.
HUOM! Uloin s mol. reunoissa neulotaan näin: Krs:n alussa: Neulo s takareunasta oikein. Krs:n lopussa: Nosta s lanka
työn edessä.
Neulo kuvioneuletta, kunnes työ on noin 50(53) cm. Lopuksi kokonainen kuvio (ts. viimeiseksi krs 4). Neulo 1 krs oikein.
Seur. krs:lla nurjalta siirrä seur. 51(54) s langalle odottamaan = vasen olka. Päätä 26 s pääntietä varten. Siirrä loput
51(54) s langalle odottamaan = oikea olka.

ETUKAPPALE

Neulo kuten takakpl, mutta tee kappale noin 44(47) cm pitkäksi. Lopuksi kokonainen kuvio (ts. viimeiseksi krs 4). Neulo
1 krs oikein. Siirrä olan s langalle ja päätä pääntietä varten kuten takakpl.

VIIMEISTELY

Neulo olat yhteen (yksi kerrallaan) näin: Siirrä etukpl olkas puikolle 4.5 ja takakpl olkas toiselle puikolle 4.5. Pidä
samansuuntaisina vasemmassa kädessä nurjat ulospäin. Neulo ens. s kummaltakin puikolta yhteen = 1 s, neulo samoin
seur. pari s, vedä ens. s ylitse. Jatka samalla tavoin loput olkasilmukat.
Hapsut: Jokaisessa hapsussa on 2 lankaa, pituus noin 30 cm. Kiinnitä helmaan noin 2½-3 cm:n välein. Jokaisessa
valmiissa hapsussa on 4 lankaa ja pituus noin 14 cm.
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