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HIHATON POOLOTOPPI

KOKOTAULUKKO

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

LANGAT
NEULETIHETS
LANKAVAIHTOEHTO
KOOT–NAISET
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DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

VIHJEEKSI

Soft Raggi (65% premium micro akryyliä, 30 % bambua, 5 % polyesterielastaania. Noin 100 g = 268 m)
Noin 24 s x 37 krs sileää puikoilla 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
XS(S)M(L)XL
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Noin 50(53)54(57)58 cm
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Noin 83(87)90(94)97 cm
KUVAT Emrik Jansson
Noin 250(275)300(325)350 g (väri 31210)
VALOKUVAMALLI Ida Göransson
KAMPAUS
& MAKE UP Signe Rolfhamre
3,5 mm, 60 cm & 40 cm
KIITÄMME Per-Larsas Ekogårdar
Silmukanpidike
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Berit Lindberg/Järbo Garn SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.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/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, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, kav=kavennus

OHJEET

Reunas: Krs:n 1. s neulotaan nurin ja viim. s takareunasta oikein (joka krs:lla).
Ylivkav: Nosta 1 o (kuin neuloisit sen oikein), neulo 1 s, vedä nostettu s neulotun ylitse.
Pyöröneule: Kaikki krs neulotaan oikealta, ympyrää, ympyrää.

TOPPI

Luo pyöröpuikolla 3,5 mm, 60 cm, 200(208)216(224)232 s ja neulo joustinneuletta, 2 o, 2 n, pyöröneuleena.
Kun työ on noin 36(37)38(39)40 cm, päätä kädentietä varten: Aseta merkki mol. sivuihin, 2 o:n väliin ja 100(104)108(112)116
s merkkien välissä. Päätä ensin 4 s toisessa sivussa (2 s merkin mol. puolin = 1 n, 1 o/merkki/1 o, 1 n), neulo joustinneuletta
välissä olevat s (= takakappale), päätä 4 s samalla tavoin toisessa sivussa ja jatka sitten neuloen joustinneuletta loput
s (= etukappale). Nyt on 96(100)104(108)112 s sekä taka- että etukappaleella.
Nyt neulotaan etu- ja takakappale erikseen, edestakaisin.

ETUKAPPALE

Neulo 1 krs nurjalta. Seur. krs:lla, oikealta, päätä kädentietä varten: Reunas (ks. ohje), 1 o, ylivkav, joustinneuletta kunnes
jäljellä on 4 s, 2 o yhteen, 1 o, reunas. Toista kav-krs joka 2. krs:lla yhteensä 7(8)9(10)11 krt = 82(84)86(88)90 s.
Kun työ on 11½(12)12½(13)13½ cm viim. kaventamisesta, siirrä keskimmäiset 20 s (= pääntie) odottamaan poolokauluksen
neulomista, ja neulo olat erikseen. Päätä vielä 4,3,2,1 s (= krs:n alussa) pääntien reunassa (joka koossa) = 21(22)23(24)25 s.
Kun työ on 14(14½)15(15½)16 cm viim. kädentiekav:sta, päätä olkaa varten joka 2. krs:lla (= krs:n alussa)
7,7,7(7,7,8)7,8,8(8,8,8)8,8,9 s.
Neulo toinen olka samoin, mutta peilikuvaksi.

TAKAKAPPALE

Päätä kädentietä varten kuten etukpl. Neulo sitten suoraa ja päätä olat samalla korkeudella ja samalla tavoin kuin etukpl.
Loput s keskellä jäävät odottamaan poolokauluksen neulomista. Lankaa ei katkaista.

VIIMEISTELY

Ompele olkasaumat, mieluiten silmukkapistoin (oikealta, ks. piirros).

POOLOKAULUS

Ota nyt lyhyt pyöröpuikko ja neulo s pääntien reunasta. HUOM! Silmukkamäärän tulee olla jaollinen 4:llä. Aloita
takakappaleen odottavista s:ista ja neulo oikealta pyöröneuleena, 1. krs o. Poimi s vasemmasta etureunasta 1 s joka
krs/s, neulo etukappaleen odottavat s, poimi s oikeasta etureunasta. Neulo sitten joustinneuletta, 2 o 2 n, noin 12 cm.
Päätä löysästi, reuna ei saa kiristää. Päättele kaikki langanpäät.

Silmukkapistot (grafting)

www.jarbo.se

