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TYTÖN LUONNONVALKOINEN JAKKU
Koko 2-3 v. Jakun vartalonympärys n. 66 cm, kokopituus 43 cm ja hihan sisäpituus 24 cm.
Tarvikkeet Alize Cotton Gold -lankaa luonnonvalkoista (01) 200 g. (55 % puuvilla, 45 % akryyli), Kerä
n.100 g = n. 330 m. 7 nappia.
Puikot nro 4 tai käsialan mukaan.
Neuletiheys 17,5 s ja 22 krs sileää neuletta = 10 cm.
Mallineuleet
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla
nurin.
Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla
oikein.
Raitaneule: neulo vuorotellen 2 krs sileää nurjaa
neuletta ja 2 krs sileää oikeaa neuletta.
Tee ensin poikittainen vyötärökaitale: Luo 24 s ja
neulo ainaoikeaa. Tee 3. krs:lla napinlävet: neulo 2
o, *ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen ja 7 o*, toista
*-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen ja 2
o. Kun olet neulonut ainaoikeaa 5 krs, jatka molemmissa reunoissa 8 s:lla ainaoikeaa ja aloita keskimmäisillä 8 s:lla sileä oikea neule. Neulo seuraavalla
eli oikean puolen krs:lla jokainen sileä s etu- ja takareunastaan oikein =32 s. Neulo 7 krs ja tee sitten
palmikonkierrot. Eli neulo 8 o, siirrä 4 s apupuikolle työn eteen, neulo 4 s o ja apupuikon s:t oikein,
siirrä 4 s apupuikolle työn taakse, neulo 4 s o ja apupuikon s:t oikein sekä neulo 8 o. Toista tällaiset palmikonkierrot joka 8. krs. Kun kaitaleessa on 9 palmikonkiertokerrosta jatka palmikonkiertoja, mutta
tee ne nyt peilikuvina. Kun kaitaleen pituus on 79 cm, kavenna palmikon kohdalta 8 s ja jatka lopuilla
24 s:lla ainaoikeaa 4 krs, päätä s:t.
Yläosa: Poimi kaitaleen yläreunasta 120 s ja aloita molemmissa reunoissa 8 s:lla raitaneule, neulo
keskimmäisillä s:illa ainaoikeaa. Muuta samalla molemmissa etureunoissa ainaoikein -neuleisia silmukoita raitaneuleisiksi 1 s kerrallaan joka 2. krs kunnes etureunoissa on 18 raitaneuleista silmukkaa.
Huom. Kun olet neulonut yläosaa 4 krs, jaa työ kädenteitä varten kolmeen osaan, molempiin etukappaleisiin tulee 35 s ja keskimmäiset 50 s tulevat takakappaleelle. Neulo yläosat erikseen.
Etukappaleiden yläosat: Jatka toisilla etukappaleen s:illa ainaoikeaa ja raitaneuletta sekä raitaneuleen muutoksia etureunassa ja päätä samalla kädentien reunasta joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s =30 s. Kun
kädentien korkeus on 14 cm, päätä olkaa varten sivusta lähtien 12 s ja jatka lopuilla 18 s:lla raitaneuletta takakappaleen kaulusta varten 8 cm, päätä s:t. Tee toinen etukappale peilikuvaksi.
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Takakappaleen yläosa: Jatka takakappaleen s:illa ainaoikeaa ja tee sivuissa kädentiekavennukset
=40 s. Kun kädentien korkeus on 14 cm, päätä s:t.
Jakun alaosa: Poimi vyötärökaitaleen alareunasta 200 s ja neulo raitaneuletta 14 cm, päätä s:t.
Hihat: Luo 45 s ja neulo raitaneuletta. Kun hihan pituus on 12 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s joka
8. krs. Kun hihan pituus on 24 cm, päätä molemmissa reunoissa 1x5 s ja kavenna sitten molemmissa
reunoissa 1 s joka krs. Kun hihan pituus on 32 cm, päätä loput s:t kerralla.
Hihansuukaitaleet: Poimi hihansuun keskeltä 10 s ja neulo 1.krs: (np) 1 n, 8 o, 1 n. 2.krs: 1 n, siirrä 2
s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t oikein, siirrä 2 s apupuikolle työn taakse,
neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t oikein, neulo 1 n. 3.-4.krs: 1 n, 8 o, 1 n. Toista 1.-4. krs:ia kunnes kaitaleen pituus on 6 cm, päätä s:t. Tee toinen kaitale samoin. Taita ja kiinnitä kaitaleet hihojen päälle 2
napilla molemmat.
Viimeistely: Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä hihat. Ompele kauluksen keskitakasauma ja
kiinnitä kaulus takakappaleen pääntien reunaan. Kiinnitä loput napit vyötärökaitaleeseen.
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