JOUSTINJAKKU
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S, M, L
Vaatteen mitat
vartalon ympärys 92-98-107 cm
koko pituus 57-60-63 cm
hihan sisäpituus 41-44-44 cm
Lanka 550-650-750 g valkaisematonta (1012) Lankava
Oy:n Lotte-lankaa (100 % merinovilla).
Puikot pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 4,5
Muut tarvikkeet virkkauskoukku nro 3,5-4 ja 14
kantanappia
Mallineuleet
Pintaneule tasona: Huom: Aloita mallikerta aina reunatai sivusilmukan jälkeen uudelleen krs:n alusta ja päätä se seuraavaan reuna-/sivusilmukkaan. 1. krs: (op)
*1 n, neulo seuraavaan silmukkaan 1o, 1n, 1o*, toista
*-*, 1 n. 2. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*, 1 o. 3. krs: *1 n, 1
o*, toista *-*, 1 n. 4. krs: kuten 2. krs. 5. krs: *1 n, nosta 1 o neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s neulottujen yli*, toista *-*, 1 n. 6.-8. krs: kuten krs:t 2.-4. Toista krs:ia 1.-8.
Pintaneule suljettuna: 1. krs: (op) *1 n, neulo seuraavaan silmukkaan 1o, 1n, 1o*, toista *-*, 1n. 2.-4. krs:
*1 n, 1 o*, toista *-*, 1 n. 5. krs: *1 n, nosta 1 o neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s neulottujen yli*, toista
*-*, 1 n. 6.-8. krs: kuten krs:t 2.-4. Toista krs:ia 1.-8.
Tiheys 10 cm = 28,5 s ja 26 krs auki höyrytettyä
pintaneuletta
Työohje Neulo miehusta yhtenä kappaleena kainaloon
saakka. Pintaneuleessa on 4 krs tiheää (krs:t 1.-4.) ja
4 krs harvaa (krs:t 5.-8.) joustinneuletta. Harvan joustimen osuudella s.luku puolittuu. Kappaleen korkeudet ilmoitetaan mallikertoina (1 mallikerta = pintaneuleen krs:t 1.-8.). Lisäykset ja kavennukset tehdään mallikerran tietyillä kerroksilla. Tarkista, että silmukkaluku pysyy ohjeen mukaisena, jotta lisäykset ja kavennukset tulevat oikein.
Luo 279-295-323 s. Merkitse etureunoista laskien 71.-75.-83. s:t sivusilmukoiksi (= etukappaleilla 70-74-82 s ja takana 137-145-157 s). Neulo sivusilmukat aina op:lla kiertäen oikein ja np:lla kiertäen nurin. Neulo etureunoissa 1 s
sileää neuletta.
Aloita pintaneule 2. krs:lta. Kun kappaleen korkeus on 15-23-31 krs, kavenna seuraavan mallikerran 1. ja 5. krs:lla
seuraavasti:
*1. ja 5. krs: (op) Neulo sivusilmukoiden molemmin puolin 2 n yhteen (- 4 s)*. Neulo 2.-4.krs normaalisti. Toista *-*
vielä 8.-9.-8. mallikerrassa. Lisää sitten 9.-10.-9. mallikerran 5. ja 8. krs:lla seuraavasti:
**5. krs: (op) Lisää sivusilmukoiden molemmille puolille 1 s neulomalla silmukoiden välinen lanka kiertäen nurin (+
4 s). Neulo krs:t 6.-7. normaalisti. 8. krs: (np) Lisää sivusilmukoiden molemmilla puolilla 1 s:n päässä 1 s neulomalla silmukoiden välinen lanka kiertäen nurin**.
Aloita kädentie, kun kappaleen korkeus on n. 34-37-37 cm ja olet viimeksi neulonut mallikerran 2. krs:n (= 11-1212 mallikertaa + 2 krs). 1. krs: Neulo kunnes sivusilmukan edessä on 3-3-7 s neulomatta, päätä 7-7-15 s (= 3-3-7
s+sivusilmukka+3-3-7 s) ja päätä samoin toisessa sivussa. Neulo ensin vasen puoli.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Vasen etukappale 2. krs: (np) Neulo krs normaalisti. 3.
krs: Tee krs:n alussa ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä neulomaton s neulotun yli). Huom.
Neulo jatkossa kädentien reunassa 2 s sileää neuletta ja nosta aina krs:n 1. s. Kavenna kädentiellä seuraavan mallikerran 1. ja 5. krs:lla 2 s:n sisällä *-*, toista M
ja L koossa *-* vielä kerran. Kun kädentien korkeus on
25 krs ja olet viimeksi neulonut mallikerran 3. krs:n, aloita pääntie.
1. krs: (np) Merkitse krs:n alusta 16 s ja päätä ne vuorotellen 1 ja 2 s kerralla: *neulo 1 s, 2 s yhteen, nosta 1. s yhteenneulottujen yli, neulo 1 s, nosta edellinen
s viimeksi neulotun yli*, toista *-* ja neulo krs loppuun.
2.krs: Päätä krs:n lopussa 2 o yhteen. 3. krs: Tee krs:n
alussa ylivetokavennus ja neulo tällä s:lla jatkossa sileää neuletta. Kavenna pääntiellä vielä 1 s:n sisällä *-*
2-2-3 kertaa. Kun kädentien korkeus on 52-52-60 krs
(20-20-23 cm) ja olet viimeksi neulonut mallikerran 2.
krs:n, jatka neulomalla kappale loppuun harvaa joustinta ja viistoa olka. Päätä olan puolelta joka 2. krs 4x4 s =
16 s.
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Oikea etukappale 1. krs: (np) Neulo krs normaalisti. 2. krs: Neulo krs:n lopussa 2 o yhteen. Neulo jatkossa kädentien reunassa 2 s sileää neuletta ja nosta krs:n
1. s. Jatka kädentien kavennukset loppuun kuten vasemmassa etukpl:ssa. Kun kädentien korkeus on 24 krs, aloita pääntie. 1. krs: (op) Merkitse krs:n alusta 16 s. Päätä merkityt s:t vuorotellen 1 ja 2 s kerralla ja neulo krs loppuun. 2. krs: Päätä krs:n lopussa 2 s takareunoistaan n yhteen. 3. krs: Tee krs:n alussa ylivetokavennus, neulo tämä reunasilmukka jatkossa sileää neuletta. Neulo loput pääntien kavennukset ja olka vasemman peilikuvaksi.
Takakappale Aloita työ np:n kerroksella. Neulo kädentien kavennukset kuten etukappaleilla. Kun kädentien korkeus on 50-50-58 krs ja olet viimeksi neulonut mallikerran 4. krs:n, merkitse pääntietä varten keskimmäiset 41-41-49
s. 1. krs: Neulo merkkiin saakka, päätä pääntien s:t vuorotellen 1 ja 2 s kerralla ja neulo krs loppuun. Tee vasen olka ensin ja neulo kappale loppuun harvaa joustinta. Päätä pääntien puolella 1 s:n sisällä joka 2. krs vielä 2x2 n yhteen. Aloita olan viistotus 4. krs:lla (np) ja tee se kuten etukappaleella. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Hiha Luo sukkapuikoille 62-62-70 s ja neulo pintaneuletta suljettuna. 1.-3. krs: Neulo 1. s kiertäen o (= hihansauman merkkisilmukka, neulo aina kiertäen oikein), *1 n, 1 o*, toista *-*, 1 n. Aloita sitten pintaneule mallikerran 5.
krs:lta. Lisää 4.-3.-3. mallikerran 5. ja 8. krs:lla **-**, kuten miehustan sivuissa. Toista sitten **-** joka 2. mallikerrassa vielä 4-5-5 kertaa = 52-56-60 s harvaa joustinta. Kun hihan korkeus on n. 41-44-44 cm ja olet viimeksi neulonut
mallikerran 2. krs:n (13-14-14 mallikertaa+2 krs), aloita pyöriö. Vaihda työhön pyöröpuikko ja jatka tasona. 1. krs:
Päätä krs:n alusta 4-8-8 s. 2. krs: Päätä krs:n alusta 3-7-7 s. 3. krs: Tee krs:n alussa ylivetokavennus ja neulo lopussa 2 o yhteen. 4. krs: Tee krs:n alussa ylivetokavennus ja neulo lopussa takakautta 2 n yhteen. Neulo jatkossa
molemmissa reunoissa 1 s sileää neuletta ja nosta krs:n 1. s. Kavenna molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä *-* 4-45 kertaa. Jatka sitten harvaa joustinta kappaleen loppuun ja kavenna joka 2. krs 1x 2 s, 2x 4 s ja loput 9 s kerralla
(pyöriön korkeus 40-40-48 krs).
Viimeistely Höyrytä kappaleet np:lta auki kaavan mittoihin. Höyrytä hihat hihalaudalla. Ompele olkasaumat työn
op:lta vuoropistoin. Ompele hihat kädenteille vuoropistoin työn op:lta 1 s:n päässä reunasta. Virkkaa jakun helmaan, etureunoihin ja hihansuihin 1 krs kiinteitä silmukoita sekä pääntielle puolipylväitä. Tee samalla oikeaan etureunaan napinlävet jokaisen harvan joustinkerroksen kohdalle: virkkaa 2 kjs ja jätä 2 kjs väliin. Palaa krs:n alkuun
virkkaamalla rapuvirkkausta. Päätä langat, höyrytä valmis neule ja ompele napit.
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