HUPULLINEN PALMIKKOJAKKU
Malli Lankava Oy, Lea Petäjä
Koko XS-S-M-L
Neuleen mitat vartalon ympärys 88-96-104-112 cm, pituus 55-57-59-61 cm, hihan sisäpituus 45-46-47-48 cm.
Lanka 650-700-750-800 g limenvihreää (5) Lankavan
Himalaya Efsun -lankaa (100 % villa, 100 g = n. 170 m).
Muut tarvikkeet virkkauskoukku nro 4 ja 5 nappia.
Puikot nro 4,5 ja 5 tai käsialan mukaan.
Tiheys 10 cm = 16 s ja 23 krs helmineuletta puikoilla
nro 5. Huom. tee aina mallitilkku ja hae ohjetiheyttä vastaava puikkokoko.
Joustinneule Neulo tasona. 1. krs: *2 o, 2 n*, toista *-*.
2. krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein.
Helmineule Neulo tasona. 1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*.
2. krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein.
Palmikkoneuleet neulo ohjeen ja ruutupiirrosten
mukaan
Sileä neule neulo tasona, oikealla oikein ja nurjalla
nurin
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 86-94-98-106 s
ja neulo joustinneuletta 4 cm. Muuta viimeisellä krs:lla
s-luvuksi tasavälein 84-90-96-104 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet seuraavasti: neulo 9-12-15-19 s:lla helmineuletta, tee 29 s:n palmikkoraitaa piirroksen I mukaan, neulo 8 s:lla helmineuletta,
tee 29 s:n palmikkoraitaa piirroksen III mukaan ja neulo
9-12-15-19 s:lla helmineuletta. Neulo jatkossa s:t tässä
järjestyksessä, toista I ja III piirroksissa tummien viivojen väliä korkeussuunnassa eli toista 4 s:n ja 6 s:n palmikoissa krs:ia 3.-22. ja toista siksak-kuvioissa krs:ia 3.-26. Kun kappaleen korkeus on 35-36-37-38 cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten joka 2. krs 1x3-4-5-6 s, 1x2 s ja 1-2-3-3x1 s =72-74-76-82 s. Kun kädentien korkeus
on 19-20-21-22 cm, päätä keskimmäiset 28-28-30-30 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Jatka mallineuleita vielä olan 22-23-23-26 s:lla 1 cm. Päätä sitten s:t siten, että neulot samalla leveän palmikon kohdalla 5x2 s yhteen. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 48-52-56-60 s ja neulo etureunassa 8 s:lla helmineuletta sekä muilla s:illa joustinneuletta 4 cm. Nosta aina etureunassa 1. s neulomatta. Muuta viimeisellä krs:lla joustinneule-s:iden
kohdalla s-luvuksi tasavälein 46-49-52-56 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet sivusta lähtien
seuraavasti: neulo 9-12-15-19 s:lla helmineuletta, tee 29 s:n palmikkoraita piirroksen I mukaan ja neulo 8 s:lla helmineuletta. Tee sivussa kädentiekavennukset kuten takana = 40-41-42-45 s. HUOM: kun olet tehnyt 6 s:n palmikoissa 8 palmikonkiertoa, aloita siksak-kuvion 3 oikean s:n siirto piirroksen II mukaan. Muuta samalla siksak-kuvion
s:ita helmineuleiseksi saman piirroksen mukaan. Kun olet tehnyt piirroksen valmiiksi, jatka etureunassa 18 s:lla helmineuletta ja neulo muilla s:illa kuten aiemminkin. Kun kädentien korkeus on 20-21-22-23 cm, jätä etureunasta 1818-19-19 s odottamaan ja päätä loput eli olan s:t, neulo samalla palmikon kohdalla 5x 2 s yhteen. Merkitse tämän
kappaleen etureunaan 5 napin paikkaa tasavälein siten, että alin tulee 2 cm:n päähän helmasta ja ylin tulee siihen
kohtaan josta alkaa siksak-neuleen siirto.
Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt nappien kohdille napinlävet siten, että neulot etureunasta 5 s, ota langankierto puikolle, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo krs:n loput s:t. Tee siksak-kuvion 3 oikean s:n siirto nyt piirroksen IV mukaan.
Hihat Luo ohuemmille puikoille 42-42-46-46 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Muuta viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 40-42-44-46 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet seuraavasti: neulo 7-8-9-10 s:lla helmineuletta, tee 26 s:n palmikkoraita piirroksen V mukaan ja neulo 7-8-9-10 s:lla helmineuletta. Neulo jatkossa s:t
tässä järjestyksessä ja lisää samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 6. krs kunnes työssä on 66-70-74-76 s.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Neulo lisätyilläkin s:illa helmineuletta. Kun hihan pituus on 45-46-47-48
cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x 4 s, 1x 3
s, 1x 2 s, 8-9-10-11x 1 s, 1x 2 s ja 1x 4 s. Kun pyöriön korkeus on 11-1213-14 cm, päätä loput 20-22-24-24 s kerralla.
Huppu Ompele olkasaumat. Neulo sitten etukappaleiden pääntien reunassa odottamassa olevat s:t paksummalle puikolle ja poimi samalla takakappaleen pääntien reunasta 28-28-30-30 s. Jatka hupun etureunoissa
8 s:lla helmineuletta ja aloita muilla s:illa sileä neule, lisää 1. krs:lla takakappaleen pääntielle 25 s tasavälein =89-89-93-93 s. Kun hupun korkeus
on 21-21-22-23 cm, tee päänlakikavennukset. 1. krs: neulo työn oikean
puolen krs:lla 55-55-57-57 s, tee ylivetokavennus, käänny. 2. krs: nosta 1. s neulomatta, neulo 21 s n ja neulo 2 s nurin yhteen, käänny. 3. krs:
nosta 1. s neulomatta, neulo 21 s o ja tee ylivetokavennus, käänny. Toista
2.-3. krs:ia kunnes molemmista sivu-s:t loppuvat. HUOM: kun kavennat
etureunan helmineule-s:ita, neulo samalla keskimmäisillä s:illa helmineuletta. Päätä loput s:t kerralla.
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla työn nurjalta puolelta ja anna kuivua. Kiinnitä sitten hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. Kiinnitä napit. Virkkaa nyöriä varten 2 kjs. Jätä 1
kjs väliin ja tee 1 ks ja 1 kjs. *Työnnä koukku ks:n vasemman lenkin läpi,
ota lanka koukulle ja vedä läpi, ota lk koukulle ja vedä koukulla olevien 2
s:n läpi, tee 1 kjs*, toista *-* kunnes nyörin pituus on n. 150 cm, katkaise
ja päätä lanka. Höyrytä nyöri kevyesti suoraksi ja pujota se silmukoiden
läpi hupun etureunoihin.
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= oikea s, neulo s nurjalla nurin
= nurja s, neulo s nurjalla oikein
= nyppy: *pistä koukku 3 krs alempana olevan krs:n läpi, ota lk
koukulle, vedä läpi ja laita lenkki vasemman käden puikolle, ota lk
puikolle*, toista *-* vielä 3 kertaa. Työnnä sitten koukku neulotun s:n
ja siitä lankalenkkien läpi vasemmalta oikealle, ota lk koukulle ja vedä
läpi. Pudota neulottu s sekä lankalenkit puikolta, siirrä virkkuukoukun s
oikean käden puikolle ja jatka neulomista
= siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 o ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen,neulo 1 n ja apupuikon s:t oikein
= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o ja apupuikon s nurin
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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