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Jakku Lineasta ja Anisiasta

Koko:

S

Vartalonympärys:

(M)

L

(XL)

95

(105)

115

(125)
cm

Pituus:

52

(54)

56

(58)

Hiha:

43

(43)

42

(42)

Langat:

cm

cm

Linea (34% pellava,29% puuvilla,37% viskoosi) 50 g = 215
m
Anisia (75 % kid mohair, 25 % polyamidi) 25 g = 235 m

Langanmenekki:
Anisia, kontrastiväri nro 38

1

(1)

1

(1)

kerä

Linea, kontrastiväri nro 33

1

(1)

1

(1)

kerä

Anisia, pohjaväri nro 40

3

(4)

4

(5)

kerä

Linea, pohjaväri nro 22

4

(5)

5

(6)

kerä

Puikot:

Pyöröpuikko nro 4½ ja 5

Tiheys:

18 s sileää oikeaa = 10 cm puikoilla nro 5

Muut tarvikkeet:

7 nappia

Info

rs = reunasilmukka, 1. ja viimeinen silmukka neulotaan
oikein jokaisella krs:lla.

Taka- ja etukappaleet: Luo pyöröpuikolle nro 4½ 2-krt.langalla kontrastiväreillä Linea
+ Anisia 172 (190) 208 (226) s. Neulo tasona helmineuletta:
1.krs:

Neulo * 1 o, 1 n *, toista * - * krs:n loppuun asti.

2.krs:

Neulo * 1 n, 1 o *, toista * - * krs:n loppuun asti. Toista krs:ia 1 ja 2
kunnes työssä on yht. 5 krs:ta helmineuletta (1.krs = np). Vaihda
seur. krs:lla (op) työhön puikot nro 5 ja 2-krt.lanka, pohjavärit Linea
+ Anisia. Jatka neuloen sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 32
(33) 34 (35) cm. Neulo 40 (45) 49 (54) s, päätä kädentietä varten 2

s, neulo 88 (96) 106 (114) s, päätä kädentietä varten 2 s, neulo 40
(45) 49 (54) s. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi:
Vasen etukappale: Neulo 1 rs = kädentien reunassa jokaisella krs:lla oikein
neulottava reunasilmukka. Jatka neuloen sileää oikeaa, kunnes työ on
n. 8 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Päätä pääntietä varten
joka 2.krs:lla 9,3,2,1,1 (10,3,2,2,1,1) 10,3,3,2,1,1 (13,3,3,2,1,1) s.
Jatka neuloen lopuilla s:oilla, kunnes työ on annetun mittainen. Jätä
olan 24 (26) 29 (31) s odottamaan.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.
Takakappale:

Neulo 1. ja viim. silmukka oikein jokaisella krs:lla = rs:t. Neulo sileää
oikeaa, kunnes työ on n. 2 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus.
Päätä pääntietä varten keskimmäiset 36 (40) 44 (48) s. Neulo mol.
puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2.krs:lla
1, 1 s = työssä on olkaa varten jäljellä 24 (26) 29 (31) s. Jätä olan
s:t odottamaan, kun työ on annetun mittainen.

Hihat:

Luo puikoille nro 4½ 2-krt.langalla kontrastiväreillä 45 (47) 49 (51) s.
Neulo suljettuna 5 krs:ta helmineuletta. Vaihda työhön puikot nro 5
ja jatka neuloen sileää oikeaa 2-krt. pohjaväreillä. Kun työn korkeus
on 4 cm, aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n 1. ja viim. s:n mol. puolin.
Toista lisäykset 2,5 cm välein kunnes työssä on 71 (73) 77 (81) s.
Jatka neuloen, kunnes hihan pituus on 1 cm vähemmän kuin annettu
valmis pituus. Päätä hihan alasauman keskimmäiset 21 s. Jatka
neuloen tasona. Päätä kahdella seur. krs:lla krs:n ensimmäiset 10
(11) 12 (13) s. Päätä loput 30 (30) 32 (34) s.

Viimeistely:

Yhdistä olkasaumat. Kiinnitä hihat paikoilleen.

Vasen etureunus: Poimi s:t 2-krt. kontrastivärillä 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin n.
joka 5. krs:n. Neulo tasona 5 krs helmineuletta. Päätä s:t 6.krs:lla
neuloen helmineuletta.
Oikea etureunus: Neulo kuten vasen etureunus, mutta tee 3.krs:lla 6 napinläpeä. Alin
napinläpi tehdään helman reunuksen keskikohtaan ja loput napinlävet
tehdään tasavälein – HUOM. 7. napinläpi tehdään pääntienreunuksen
keskikohtaan.
Napinläpi:

Neulo 2 s o yhteen, lk, lk, neulo 2 s o yhteen. Seur. krs: Neulo
langankiertoihin 1 o, 1 n.

Pääntienreunus: Poimi lyhyelle pyöröpuikolle nro 4½ kontrastiväreillä 106 (110) 114
(118) s. Neulo 5 krs:ta helmineuletta, päätä s:t 6.krs:lla neuloen
helmineuletta. Muista tehdä napinläpi 3.krs:lla. Päättele kaikki
langanpäät. Kiinnitä napit paikoilleen. Levitä työ kosteiden kankaiden
väliin ja anna kuivua.

Mallin suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal

