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NAISTEN PÖRRÖLIIVI

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
NEULETIHEYS
KOOT–NAISET
KOOT–EU
YMPÄRYS
KOKOPITUUS
LANGANMENEKKI
PUIKOT
TARVIKKEET
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

Curly (77 % villaa ”SW” 10 % premium akryyliä, 13 % mohairia. Kerässä noin 100 g = 195 m)
Noin 15 s x 22 krs sileää puikoilla 5 mm = 10 x 10 cm
XS(S)M(L)XL(2XL)
TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT
Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
Noin 82 (90) 98 (110) 116 (122) cm
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Noin 52 (54) 60 (62) 66 (68) cm
KUVAT Emrik Jansson
Noin 150 (175) 200 (225) 250 (275) g (väri 13504)
VALOKUVAMALLI Signe Rolfhamre
4.5 ja 5 mm
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
2 nappia
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
Berit Lindberg SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se
Irma Sinerkari

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, o=oikein, n=nurin, t rs=reunasilmukka, takakpl=takakappale, etukpl=etukappale, krt=kertaa,
ainaoikein=ainaoikeinneule, sileä=sileäneule, krs=kerros, kav=kavennus, ylivkav=ylitsevetämisenkavennus, lis=lisäys.

OHJEET

Rs: Uloin s mol. reunoissa neulotaan oikein joka krs:lla.
Ainaoikein: Joka krs neulotaan o.
Sileä: O oikealla, n nurjalla.
Krs:n lopussa kav: Neulo 2 s oikein yhteen.
Krs:n alussa ylivkav: Nosta 1 s, kuin neuloisit sen o, 1 o, vedä nostettu s neulotun ylitse.
Lis: Nosta lanka 2 s:n välistä, käännä se ja neulo oikein.

TAKAKAPPALE

Luo 66 (72) 78 (84) 90 (96) s puikoilla 4,5. Neulo 5 krs ainaoikein, 1. krs = nurjalta. Vaihda puikot 5 ja neulo sileää,
paitsi yksi rs mol. reunoissa. Kun sileää on 12 krs, aloita kaventaminen reunoissa ja keskellä takana. Aseta merkki
takakappaleen 2 keskimmäisen s:n väliin. Kavenna näin: Neulo rs, 1 o, 2 o yhteen, neulo o, kunnes on 3 s ennen merkkiä,
neulo 1 ylivkav, 2 o, 2 o yhteen, o, kunnes on 4 s jäljellä, 1 ylivkav, 1 o + rs. Toista kavennuskrs 7 krs:n välein, yhteensä
4 (4) 5 (5) 6 (6) krt. Neulo 7 (7) 9 (9) 11 (11) krs ilman kavennuksia. Lisää sitten yhteensä 4 (4) 5 (5) 6 (6) krt 3 krs:n
välein näin: Neulo rs, 1 o, 1 lis, o kunnes on 1 s ennen merkkiä, 1 lis, 2 o, 1 lis, o kunnes on 2 s jäljellä, 1 lis, 1 o + rs.
Lopuksi 3 krs ilman lis. Tee kädentiekav seur. krs:lla mol. reunoissa, joka 2. krs:lla 4,1,1 (4,1,1,1) 4,1,1,1,1 (4,2,1,1,1)
4,2,1,1,1,1 (4,2,2,1,1,1) s. 3 ulointa s mol. reunoissa neulotaan nyt ainaoikein koko ajan olkaan asti. Kun työ on 15 cm
(joka koossa) viim. kav:n jälkeen, neulo keskimmäiset 16 (18) 20 (22) 24 (26) s ainaoikein ja samaan aikaan aloitetaan
olkakav mol. reunoissa, joka 2. krs:lla, 8,7,7 (8,8,7) 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (9,9,9) s. Päätä loput s.

VASEN
ETUKAPPALE

OIKEA
ETUKAPPALE

VIIMEISTELY

Luo 28 (31) 34 (37) 40 (43) s puikoilla 4,5. Neulo 5 krs ainaoikein, 1. krs = nurjalta. Vaihda puikot 5 ja neulo sileää,
paitsi 1 rs sivussa ja 12 o (neulotaan ainaoikein koko etukpl:n matkan) etureunassa. Kun on neulottu 2 krs, lisää 1 s
etureunassa, ennen 12 o, toista lis 3 krs:n välein yhteensä 12 krt. Samaan aikaan etureunan 3. lis:n kanssa aloita
kaventaminen sivussa, ennen 2 s 7 krs:n välein yhteensä 4 (4) 5 (5) 6 (6) krt. Neulo 7 (7) 9 (9) 11 (11) krs ilman kav/
lis. Seur. krs:lla oikealta kavenna etureunassa, ennen 12 o, 1 s 3 krs:n välein 6 krt. Samaan aikaan lisää sivussa ennen
2 o, 3 krs:n välein 5 krt. Samaan aikaan etureunan 6. kav:n kanssa tee kädentiekav sivussa kuten takakpl. 3 ulointa s
kädentienreunassa neulotaan ainaoikein työ loppuun. Jatka päättämistä etureunassa, ennen 12 ainaoikein s, nyt joka 2.
krs:lla 6 (7) 8 (9) 10 (11) krt. Päätä olka samalla korkeudella kuin takakpl, joka 2. krs:lla 8,7,7 (8,8,7) 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8
(9,9,9) s.
Luo ja neulo kuten vasen etukpl, mutta peilikuvaksi ja tee 2 napinläpeä. Kun on neulottu 3 (3) 5 (5) 7 (7) krs ilman lis/
kav, noin vyötärön korkeudelle, tee 2 napinläpeä oikealta. Neulo näin: 2 o, 2 o yhteen, luo 2 s, 1 ylivkav, 2 o, 2 o yhteen,
luo 2 s, 1 ylivkav, o krs loppuun. Jatka neuloen kuten vasen etukpl, mutta peilikuvaksi.
Levitä osat oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin, anna kuivua. Ompele olka- ja sivusaumat. Käytä reunas
saumanvaraksi. Päättele kaikki langat. Ompele 2 nappia vasempaan etukappaleeseen.
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