1613-2

Pitsijakku, Linea

Koko:

S/M

(M/L)

L/XL

Vartalonympärys:

100

(110)

120

cm

Pituus:

58

(60)

62

cm (olalta mitattuna)

Hihanpituus:

45

(44)

43

cm

Lanka:

Linea ( 34 % pellava, 29 % puuvilla, 37 % viskoosi)

Langanmenekki:

5

Puikot:

Neulepuikot nro 3, virkkuukoukku nro 3½

Tiheys:

20 s pitsineuletta = 10 cm puikoilla nro 3

(5)

6

kerää

(28 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 3
Mallineule:
1.krs (op): 1 rs, 1 o, *1 lk, 2 o yht.*, toista *-* ja neulo krs:n
lopussa 1 o.
2.krs: 1 rs, 1 n *1 lk, 2 n yht.*, toista *-*, ja neulo krs:n
loppuun 1 o.
Toista näitä kahta krs:ta koko työn ajan.
HUOM – Aina kun neulot 2 s yhteen, on puikolla ensimmäisenä ed. krs:n
langankierto.
Takakappale:
Luo 103 (113) 123 s puikoille nro 3. Neulo 1 krs nurin (1. krs = np). Jatka neuloen 2
krs:n mallineuletta ohjeen mukaan. Kun työn korkeus on 41 (42) 43 cm, päätä mol.
reunassa 4 s kädenteitä varten. Jatka neuloen kunnes työ on annetun mittainen,
päätä olkaa varten joka 2. krs:lla: 6,6,6,6,6,6 - ( 6,6,6,7,7,7) - 7,7,7,7,7,7 s =
päätä loput 23 (27) 31 s.

Oikea etukappale:
Luo 7 (9) 11 s puikoille nro 3. Neulo 1 krs nurin (1. krs = np). Jatka neuloen 2 krs:n
mallineuletta ohjeen mukaan. Lisää joka 2. krs:n lopussa 2 s:aa (= np:n krs). Neulo
lisätyillä s:oilla mallineuletta. Toista lisäyksiä kunnes työssä on yhteensä 69 (73) 77 s.
Laita olan puoleiseen reunaan s-merkki, 36 (39) 42 s:n päähän reunasta
merkitsemään myöhemmin olkaa varten päätettäviä s:oita. Päätä kädentietä varten 4

s samalla korkeudella takakappaleessa. (Lue etukappaleen ohjeen loppuosa, ennen
kuin jatkat neulomista). Kavenna 1 s krs:n lopussa vuorotellen joka 2. ja 4. krs:lla (=
np) kunnes puikolla on jäljellä 23 (27) 31 s. Aloita olan kavennukset samalla
korkeudella kuin takakappaleessa. Päätä olan s:t kuten takakappaleessa.
Vasen etukappale:
Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. Tee lisäykset aina op:n krs:n lopussa kunnes
työssä on 69 (73) 77 s. Kavenna 1 s krs:n alussa vuorotellen joka 2. ja 4. krs:n
alussa, kunnes työssä on jäljellä 23 (27) 31 s. Päätä olkaa varten kuten oikeassa
etukappaleessa, mutta peilikuvana.
Hihat:
Luo 47 (49) 51 s puikoille nro 3. Neulo 1 krs nurin (= np). Jatka neuloen
mallineuletta. Kun hihan pituus on 3 cm, aloita lisäykset. Neulo krs:n alussa 2. s ja
krs:n lopussa toiseksi viim. s kahteen kertaan (= tee lisäykset rs:oiden sisäpuolella).
Neulo lisätyillä s:oilla mallineuletta aina kun työhön on lisätty 2 uutta s:aa
kumpaankin reunaan. Toista lisäyksiä 3 cm välein kunnes työssä on 71 (75) 79 s
puikolla. Kun työn korkeus on 45 (44) 43 cm, päätä seuraavasti: päätä 2 s 4
seuraavan krs:n alussa = 63 (67) 71 s. Päätä s:t.
Viimeistely:
Ompele olkasaumat. Kiinnitä hihat paikoilleen. Ompele hiha- ja sivusaumat.
Virkkaa koukulla nro 3½ ks-krs jakun kaikkiin reunoihin. Aloita sivusaumasta, jatka
pitkin etureunaa, pääntien ympäri, toista etureunaa pitkin alas, ja lopeta krs 1 ps:lla
krs:n alun 1. ks:aan. Virkkaa lopuksi 1 rapukrs (= ks:oita vasemmalta oikealle), 1 s
jokaiseen ed. krs:n s:aan.
Virkkaa hihansuihin samanlaiset reunukset.
Höyrytä työ kevyesti.
Suunnittelu ja ohje
Sanne Lousdal

