
4911             Jakku 
Koko:   S (M) L (XL) 
Vartalonympärys: 110 (120) 130       (140)  cm  
Pituus: 56 (58) 60         (62)     cm 
Hihanpituus:  45 (44) 43         (42)      cm         
Langat:                                    Cewec Jeans (100% kierrätyspuuvilla,  50 g = n. 155 m) 
                                                              Cewec Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamidi,  25 g 
    = 235 m) 
 
Langanmenekki  
Jeans, väri 20: luonnonvalkoinen   2 (2) 2 (3)  
Jeans, väri 23: vadelma  3 (3) 3  (4) 
Jeans, väri 21: hiekka   3       (4) 4  (4)  
Jeans, väri 36: kameli 1 (1) 1  (1)  
Anisia, väri 31: luonnonvalkoinen 1 (1) 2 (2)   
Anisia, väri 44: roosa 2 (2) 2 (3)      
Anisia, väri 22: kitti 2 (2) 3 (3)         
Anisia, väri 57: kameli 1 (1) 1 (1)          
 
Puikot:                          Pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 3½ ja 4½ 
 
Muut tarvikkeet:           7 nappia 
 
Tiheys:                           18 s = 10 cm puikoilla nro 4½ 
 
Lyhenteet:                      s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = yhteen 
 
HUOM:                             Työ neulotaan kokonaan 2-krt. langalla, Jeans + Anisia 
                                                           Jakku neulotaan tasona pyöröpuikolla kädenteille asti.   
                                                            Sen jälkeen kappaleet neulotaan erikseen valmiiksi.  
                                                            Olkasaumat yhdistetään ja hihojen silmukat poimitaan kädenteiltä.             
                                                            Lopuksi poimitaan pääntien ja etureunusten silmukat.  
                                                            Jakkua ei tarvitse viimeistellä millään tavalla.  
 
Info:                                 Ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan oikein jokaisella          
                                                           krs:lla = reunasilmukka (rs) 
 
Taka- ja etukappale: Luo 191 (209) 227 (245) s pyöröpuikolle nro 3½ väreillä 23/44 Jeans + 
Anisia. Neulo tasona kierrejoustinta:  
1. krs: np  1 rs, *1 s kiertäen n, 1 o*, toista *-* koko krs:n ajan ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen n, 
1 rs.   
2. krs: op 1 rs, * 1 s kiertäen o, 1 n*, toista *-* koko krs:n ajan ja neulo krs:n loppuun  1 s kiertäen 
o, 1 rs.  
Toista näitä 2 krs:ta kunnes joustimen korkeus on 6 cm. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4½ ja jatka 
neuloen tasona sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 8 cm. Laita s-merkki kummallekin sivulle, 101 
(109) 119 (127) s takakappaletta ja 45 (50) 54 (59) s mol. etukappaletta varten.  



Vaihda työhön värit 36/57 ja neulo 4 krs:ta. Vaihda työhön värit 21/22 ja neulo 11 (11) 12 (12) cm. 
Vaihda työhön värit 20/31 ja neulo 11 (11) 12 (12) cm. Vaihda työhön värit 36/57 ja neulo 4 krs:ta. 
Vaihda työhön värit 21/22 ja neulo työ loppuun. 
SAMAAN AIKAAN: Kun työn korkeus on 35 (36) 37 (38) cm jaa työ s-merkkien kohdalta ja neulo 
kappaleet erikseen valmiiksi.  
 
Oikea etukappale: Jatka neuloen 45 (50) 54 (59) s:lla (Huom! muista värien vaihdot) kunnes 
työn korkeus on 47 (49) 51 (53) cm . Jätä pääntietä varten reunimmaiset 14 (15) 16 (17) s s-pitäjälle. 
Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2, 2 s. Kavenna vielä op:n krs:lla pääntien reunassa 
seuraavasti: 2 o, neulo 2 s kiertäen o yht, neulo krs loppuun. Toista kavennus joka 2. krs:lla kunnes 
työssä on jäljellä 23 (25) 27(29) s, jotka jätetään odottamaan s-pitäjälle kun työ on annetun valmiin 
pituuden mittainen.  
 
Vasen etukappale: Jatka neuloen 45 (50) 54 (59) s:lla. Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. 
Kavennukset op:n krs:n lopussa: Neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 s, 2 o yht, 2 o.  
 
Takakappale: Jatka neuloen 101 (109) 119 (127) s:lla (Huom! muista värien vaihdot) kunnes työ 
on 2 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 45 (49) 53 (57) s s-
pitäjälle ja neulo kumpikin puoli erikseen valmiiksi = 28 (30) 33 (35) s. Päätä vielä pääntien reunassa 
joka 2. krs:lla 3,2 s (3,2 s) 3,3 s (3,3 s) = työssä on jäljellä 23 (25) 27 (29) s, jotka jätetään s-pitäjälle 
kun työ on annetun valmiin pituuden mittainen. 
Neulo toinen puoli peilikuvaksi 
 
Yhdistä olkasaumat neuloen: Ota odottamassa olevat ola s:t kahdelle puikolle. Aseta kappaleet op:t 
vastakkain. Neulo s:t kolmanella puikolla oikein yhteen ja päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olkasauma 
samalla tavalla.  
 
Hihat: Poimi s:t kädentieltä lyhyelle pyöröpuikolle nro 3½ roosan värisillä langoilla. Poimi 1 s 
jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n, yhteensä 76 (80) 84 (86) s. Jos olet poiminut vähemmän 
tai enemmän s:oita, tasaa s-luku 1. krs:lla. Vaihda työhön puikko nro 4½. Neulo 5 cm roosan värisillä 
langoilla. Vaihda työhön kamelin väriset langat ja neulo 4 krs:ta. Vaihda työhön kitin väriset langat ja 
neulo 11 (11) 12 (12) cm. Vaihda työhön hiekan väriset langat ja neulo 11 (11) 12 (12) cm.  
Vaihda työhön kamelin väriset langat ja neulo 4 krs:ta. Vaihda työhön roosan väriset langat ja neulo 
11 (11) 12 (12) cm. Vaihda työhön sukkapuikot nro 3½ ja neulo krs:n kaikki s:t pareittain yht = 38 (40) 
42 (44) s (Huom: isoimmassa koossa jätetään 2 viim. s:aa neulomatta o yht).  
Neulo roosan värisillä langoilla 4 krs joustinta 1 s kiertäen o, 1 n. Vaihda työhön kitin väriset langat – 
neulo 1 krs *1 s kiertäen o, 1 n*, toista *-* koko krs:n ajan ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen o, 1 rs. 
Neulo 4 cm kierrejoustinta ja päätä s:t neuloen joustinta.  
 
Pääntienreunus: Poimi pyöröpuikolle nro 3½ hiekan värisellä JEANS:illä/kitin värisellä ANISIA:lla 
1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n. Neulo s-pitäjällä odottavat s:t oikein. Noin: 107 (113) 
117 (121) s. 
Seuraava krs: 1 rs, * 1 s kiertäen n, 1 o*, toista  *-* ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen n, 1 rs.  
Seuraava krs: 1 rs, * 1 s kiertäen o, 1 n*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen o, 1 rs.  
Neulo 4 cm kierrejoustinta ja päätä s:t neuloen joustinta. 
 
Vasen etureunus: Poimi puikolle nro 3½ hiekan värisellä JEANS:illä/kitin värisellä ANISIA:lla 1 s 
jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n. Noin: 127 (131) 135 (139) s. 
Seuraava krs: 1 rs, *1 s kiertäen o, 1 n*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen n, 1 o.  
Seuraava krs: 1 rs, *1 s kiertäen o, 1 n*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen o, 1 rs. 
Neulo 4 cm kierrejoustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 



 
Oikea etureunus: Neulo kuten vasen etureunus, mutta kun reunuksen korkeus on 2 cm tee 7 
napinläpeä: Alin helman joustimen keskikohtaan, ylin pääntienreunuksen keskikohtaan ja loput 
tasavälein.  
 
Napinläpi: Neulo 2 s:n päähän napinlävestä, 2 o yht, 2 lk, 2 o yht. 
Seuraava krs: 1 s kiertäen ( o, n ), 1 o/n kahteen langankiertoon joustimen mukaisesti. Jatka neuloen 
joustinta, kunnes reunuksen korkeus on 4 cm. Päätä s:t neuloen joustinta.  
Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kahden kostean pyyhkeen väliin ja anna kuivua.  
 
 
 
Suunnittelu ja ohje:   Sanne Lousdal 
 
 
  
         


