
1206 Jakku 
 

Koko:  S (M) L  

Vartalonympärys 84 (90) 100 cm 

Pituus:  45 (47) 49 cm  

Langanmenekki: 2 (3) 3 kerää, värinro 62 

Lanka:                       Cewec Anisia, 76% kidmohair, 24% polyamidi, 25g = 235m 

Puikot:   Pitkät puikot nro 4½   

Tiheys: 19 s x 38 krs aina oikeaa neuletta = 10 x 10 cm puikoilla nro 

4½. Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 

pienemmät puikot. 

Muut tarvikkeet:       5 nappia, halkaisija n. 15 mm 

Jakku neulotaan aina oikeana neuleena. 

Takakappale: Luo 2-krt. langalla 80 (84) 96 s. Jatka neuloen 1-krt. langalla 

(2-krt. lankaa käytetään vain silmukoiden luomiseen ja 

päättämiseen, jotta reunoista tulee joustavammat). Kun työn 

korkeus on 2,5 (3) 3 cm, neulo mol. reunassa 2 s yhteen 

rs:oiden sisäpuolella. Toista kavennukset 2,5 cm välein yht. 6 

kertaa = työssä on jäljellä 68 (72) 84 s. Kun työn korkeus on 

11 (12) 13 cm, Lisää 1 s mol. reunassa rs:n sisäpuolella. 

Toista lisäykset 4 cm välein yht. 4 kertaa = 76 (80) 92 cm. 

Kun työn korkeus on 24 (26) 27 cm, päätä kädenteitä varten 

mol. reunassa joka 2.krs:lla, koot S ja M: 3, 2, 2 x 1 s, koko L: 

4, 3, 2, 1 s = 62 (66) 72 s. Kun työn korkeus on 41 (43) 45 

cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 36 (38) 40 s. Neulo 

mol. puolet erikseen valmiiksi. Neulo vielä 2 krs ja päätä 

pääntien reunassa 1 s. Kun työn korkeus on 43 (45) 47 cm, 

päätä olkaa varten joka 2.krs:lla 4, 4, 4 (4, 4, 5) 5, 5, 5 s. 

Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 

Vasen etukappale: Luo 38 (40) 48 s. Neulo kuten takakappale kavennuksineen ja 

lisäyksineen, jotka tehdään työn vasemmassa reunassa. Kun 

työn korkeus on 34 (36) 38 cm, päätä pääntietä varten joka 

2.krs:lla 9, 3, 2, 3 x 1 s (10, 3, 2, 3 x 1 s) 10, 3, 2, 4 x 1 s. 

Päätä olan s:t samalla korkeudella kuin takakappaleessa. 

Oikea etukappale:    Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

Hihat:  Pitsi: 

                                  Luo 6 s, käänny. 

                                  1.krs: 2 o, lk, 2 o yhteen, lk, 2 o, käänny. 



                                  2.krs: 7 o, käänny. 

                                  3.krs: 3 o, lk, 2 o yhteen, , lk, 2 o, käänny. 

                                  4.krs: 8 o, käänny. 

                                  5.krs: 4 o, lk, 2 o yhteen, lk, 2 o,käänny. 

                                  6.krs: 9 o, käänny. 

                                  7.krs: 5 o, lk, 2 o yhteen, lk, 2 o, käänny. 

                                  8.krs: 10 o, käänny. 

                                  9.krs: 6 o, lk, 2 o yhteen, lk, 2 o, käänny. 

                                  10.krs: Päätä 5 s, 6 o, käänny. 

                                  Toista näitä 10 krs:ta. 

                                  Neulo kaksi 37 (38) 40 cm pitkää pitsiä. 

                                  Poimi pitsin suorasta reunasta työn op:lta 68 (70) 74 s. Neulo 

3 krs. Päätä hihanpyöriötä varten työn mol. reunassa joka 

2.krs:lla 3, 2 s ja 1 s 1,5 cm välein yhteensä 13 (13) 14 

kertaa. Kun työn korkeus on 23 (24) 25 cm, päätä jokaisen 

seuraavan kuuden krs:n alussa 4 s. Päätä loput 8 (10) 12 s. 

Neulo toinen hiha samoin. 

Viimeistely: Levitä kappaleet kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua. 

Ompele hiha-, olka- ja sivusaumat. Kiinnitä hihat paikoilleen, 

rypytä hihoja hiukan olkasaumojen mol. puolin.  

Pääntienreunus:  Poimi pääntieltä, työn op:lta 127 s. Neulo 5 krs aina oikeaa. 

Päätä s:t 2-krt. langalla.  

Vasen etureunus:      Poimi kappaleen etureunasta 81 s. Neulo 5 krs aina oikeaa. 

Päätä s:t 2-krt.langalla. 

Oikea etureunus:       Neulo kuten vasen etureunus, mutta tee 2.krs:lla tasavälein 5 

napinläpeä. Napinläpi: Päätä 2 s. Luon seur. krs:lla 2 uutta 

s:aa päätettyjen tilalle. 


