JOUSTINJUMPPERI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S-M-L (ympärys: 108-116-124 cm, pituus: 65-6871 cm, hihan sisäpituus: 40-43-43 cm).
Lanka 650-750-850 g turkoosia (19) Himalaya Efsun
-lankaa (100 % villa, 100 g = n. 170 m).
Puikot pyöröpuikko nro 4,5 sekä sukkapuikot nro 4,5 ja
3,5.
Joustinneule suljettuna 1.-3. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*
krs loppuun. 4. krs: *lisää 1 s (= neulo sama s etu- ja
takareunastaan o), 1 n* toista *-* krs loppuun. 5. krs: *2
n yht., 1 n*, toista *-* krs loppuun. Toista 1.-5. krs:ia.
Pintaneule suljettuna Aloita mallikerta (= mk) aina sivu- ja reunasilmukan jälkeen ja päätä se seuraavaan sivu-/reunas:aan. 1. krs: *1 n, neulo sama s 1 o, 1 n, 1
o*, toista *-*, 1 n. 2.-4. krs: *1 n, 1 o*, toista *-*, 1 n. 5.
krs: *1 n, nosta 1 o neulomatta (= vie puikko s:an vasemmalta), 2 o yht., vedä nostettu s yhteenneulottujen
yli*, toista *-*, 1 n. 6.-8. krs: kuten 2.-4. krs. Toista 1.-8.
krs:ia.
Pintaneule tasona 1. krs (op): *1 n, neulo sama s 1 o,
1 n, 1 o*, 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 yht., vedä nostettu
s yhteenneulottujen yli *, toista *-*, 1 n. 6.-8. krs: kuten
2.-4. krs. Toista 1.-8. krs:ia
Tiheys 25 s ja 25 krs auki höyrytettyä pintaneuletta =
10 cm
Alaosa Luo pyöröpuikolle 132-140-148 s. Neulo joustinneuletta suljettuna 28 krs. Merkitse sivusilmukoiksi 1.
ja 67.-71.-75. s. Aloita pintaneule. Pintaneuleessa on 4
krs tiheää (1.-4. krs) ja 4 krs harvaa (5.-8. krs) joustinta.
Harvalla osuudella silmukkaluku puolittuu. Huom. kpl:n
korkeudet ilmoitetaan mallikertoina (1 mk = 1.-8. krs).
Lisäykset ja kavennukset tehdään mk:n tietyillä krs:illa.
Tarkista, että s.luku pysyy ohjeen mukaisena, jotta lisäykset ja kavennukset tulevat oikein. Neulo sivus:t aina kiertäen eli takareunastaan oikein. Kun kpl:n korkeus on n. 17-20-20 cm ja olet viimeksi neulonut mk:n 4. krs:n, tee sivun
lisäykset 5. ja 8. krs:lla.
*5. krs (op): Lisää merkkis:oiden molemmille puolille 1 s neulomalla s:iden välinen lanka kiertäen nurin. Neulo 6.-7.
krs.
8. krs: Lisää sivus:oiden molemmilla puolilla yhden s:n sisällä 1 s* = 140-148-156 s harvaa joustinta.
Kun pintaneuletta on 9-10-11 mk ja olet viimeksi neulonut 2. krs:n, aloita kädentie.
1. krs: Päätä 4 s, neulo kunnes sivus:n edessä on 3 s, päätä 7 s ja neulo krs loppuun. Jatka neulomalla takakpl:n
yläosa tasona.
1. krs (np): Päätä 3 s ja neulo krs loppuun.
2. krs: Tee krs:n alussa yvk (= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja kavenna
lopussa 2 o yht. Huom. neulo jatkossa kädentien reunoissa aina 2 s sileää neuletta (= op:lla oikein, np:lla nurin) ja
nosta krs:n 1. s neulomatta.
Jatka kaventamalla mk:n 1. ja 5. krs:lla näin:
**1. ja 5. krs: Kavenna 2 s:n sisällä 2 n yht.**. Neulo 2.-4. krs. Toista **-** vielä kerran = 57-61-65 s harvaa joustinta. Kun kädentien korkeus on 60 krs ja olet viimeksi neulonut mk:n 4. krs:n, merkitse keskimmäiset 43 s pääntietä
varten.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

1. krs (op): Neulo kunnes merkin edessä on 2 s, neulo
2 o (= pääntien reunas:t), neulo pääntien s:t ja siirrä ne
apulangalle, 2 o (= pääntien reunas:t) ja neulo krs loppuun. Jätä muut s:t odottamaan ja neulo vasen olka ensin. Huom. neulo jatkossa pääntien reunoissa aina 2 s
sileää neuletta ja nosta krs:n 1. s neulomatta.
2. krs (np): Neulo harvaa joustinta ja käänny. Päätä
pääntiellä työn op:lla 2 s:n sisällä joka 2. krs vielä 2x 2
n yht. Päätä samalla olan puolelta joka 2. krs S: 1x 3 s,
3x 4 s, M: 1x 4 s ja 3x 5 s ja L: 1x 5 s, 3x 6 s. toinen olka peilikuvaksi aloittaen np:n krs:lla.
Etukappaleen yläosa Aloita np:n krs:lla ja neulo kädentie ja olka kuten takana. Aloita pääntie, kun kädentien korkeus on 34 krs ja olet neulonut viimeksi mk:n
4. krs:n. Merkitse keskimmäiset 35 s pääntietä varten.
1. krs: Neulo kunnes merkin edessä on 2 s, 2 o, neulo
pääntien s:t ja siirrä ne apulangalle, 2 o ja neulo krs loppuun. Neulo oikea olka ensin. Kavenna pääntien puolella mk:n 1. ja 5. krs:lla kuten kädentiellä **-** 2 kertaa.
Viistoa sitten olka kuten takana harvaa joustinta neuloen. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Hiha Luo paksummille sukkapuikoille 36-36-40 s. Neulo
joustinneuletta 23 krs. Merkitse krs:n 1. s ja neulo se aina kiertäen oikein. Aloita pintaneule. Lisää 2.-2.-3. mk:n
5. ja 8. krs:lla *-* kuten alaosan sivuissa. Toista *-* joka
2. mk:ssa vielä 3 kertaa = 52-52-56 s harvaa joustinta.
Kun hihassa on 10-11-11 mk ja olet viimeksi neulonut 2.
krs:n, vaihda pyöröpuikko ja aloita pyöriö tasona.
1. krs: Päätä krs:n alusta 4 s.
2. krs: päätä krs:n alusta 3 s.
3. krs: Tee krs:n alussa yvk ja neulo lopussa 2 o yht.
4. krs: Tee krs:n alussa yvk ja kavenna lopussa 2 n
kiertäen yht. Nosta jatkossa krs:n 1. s neulomatta ja
neulo viimeinen s o. Kavenna molemmissa reunoissa
1 s:n sisällä mk:n 1. ja 5. krs:lla **-** 3 kertaa. Kavenna
vielä viimeksi neulotun mk:n 7. krs:lla (op) 2 n yht. ja 8.
krs:lla vastaavasti 2 o yht. Toista **-** vielä kerran. Jatka sitten harvaa joustinta ja päätä joka 2. krs 2x 2 s, 1x
4 s ja loput 9-9-13 s kerralla. Neulo toinen hiha samoin.
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Viimeistely Höyrytä kpl:t nurjalta auki (hihat hihalaudalla). Ompele olkasaumat. Siirrä ja poimi pääntien s:t takareunoistaan paksummille sukkapuikoille. Tarkista, että s:luku on parillinen. Neulo joustinta 5 krs, vaihda
ohuemmat puikot, neulo 7 krs ja päätä s:t. Kiinnitä hihat
op:lta vuoropistoin 1 s:n päässä reunasta. Päättele langat ja höyrytä saumat.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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