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TYTÖN JAKKU JA SÄÄRYSTIMET
Malli ja kuvat Alize Handknitting Yarns
Koko 6 v. Jakun vartalonympärys on 68 cm, kokopituus
33 cm ja hihan sisäpituus 25 cm.
Tarvikkeet jakkuun
Lanka 100 g Alize Angora Gold Simli (75 % akryyli, 10
% mohair, 5 % metalloitu polyesteri. 100 g / n. 500 m)
Puikot nro 4 tai käsialan mukaan.
Tarvikkeet säärystimiin
Lanka 100 g Alize Superwash (75 % villa, 25 % polyamidi
100 g / n. 420 m) kirjava.
Puikot Sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan.
Tiheys Jakku: 20 s ja 26 krs = 10 cm , Säärystimet: 28 s ja
40 krs = 10 cm.
Mallineuleet
Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Joustinneule: 1 o, 1 n. Patenttineule: 1.krs: reuna-s,
*1 n, ota lk puikolle ja nosta 1 s neulomatta*, toista
*-*, neulo 1 n ja reuna-s. 2.krs: reuna-s, *ota lk puikolle
ja nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s + lk nurin yhteen*,
toista *-*, ota lk puikolle ja nosta 1 s neulomatta ja
neulo reuna-s. 3.krs: reuna-s, *neulo 1 s + lk nurin
yhteen, ota lk puikolle ja nosta 1 s neulomatta*, toista
*-* ja neulo 1 s + lk nurin yhteen, tee reuna-s. Toista 2.3. krs:ia. Pitsineule: neulo reuna-s:iden sisäpuolella
ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Aloita aina piirros
sen oikeasta reunasta, toista 10 s:n mallikertaa tarpeen mukaan ja neulo piirroksen toiseen reunaan.
Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t nurin. Toista 1.-12. krs:ia.
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JAKKU
Oikea etukappale Luo 11 s ja aloita pitsineule reuna-s:iden sisäpuolella ruutupiirroksen mukaan.
Lisää samalla kappaleen oikeaan reunaan (=etureuna) joka 2. krs 5x2 s ja 7x1 s =28 s. Neulo lisätytkin
s:t pitsineuletta. Jatka ilman lisäyksiä kunnes sivunpituus on 13 cm. Aloita sitten pääntien viistotus ja
toisessa reunassa raglankavennukset. Eli kavenna etureunassa joka 4. krs 7x1 s ja neulo sivussa joka 4. krs
reuna-s:n sisäpuolella 3 o yhteen 9 kertaa. Kun työssä on jäljellä 3 s, päätä s:t. Raglankorkeus on n. 13 cm.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Vasen etukappale Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi.
Takakappale Luo 17 s ja aloita reuna-s:iden sisäpuolella pitsineule ruutupiirroksen mukaan. Lisää samalla
molemmissa reunoissa joka 2. krs 9x3 s =71 s. Neulo lisätytkin s:t pitsineuletta. Neulo sitten pitsineuletta
ilman lisäyksiä 13 cm. Aloita raglankavennukset eli neulo molemmissa reunoissa joka 4. krs reuna-s:n
sisäpuolella 3 o yhteen 9 kertaa. Kun raglan korkeus on 13 cm, päätä loput 35 s kerralla.
Hihat Luo 47 s ja aloita sileä neule. Lisää samalla molemmissa reunoissa joka 8. krs 6x1 s =59 s. Kun hihan
pituus on 18 cm, aloita raglankavennukset ja tee ne kuten takana. Kun raglan korkeus on 13 cm, päätä
loput 23 s kerralla.
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Poimi hihansuusta
langan avulla s:t ja neulo ensin joustinneuletta 2 cm ja sitten patenttineuletta 5 cm, päätä s:t
joustavasti. Tee toinen hihansuun jouste samoin. Ompele raglan-, sivu- ja hihasaumat. Poimi
langan avulla s:t pääntienreunasta etureunoista ja helmasta, aloittaen pääntienreunasta
keskeltä (272s). Neulo tasona samanlainen reunus kuin hihansuihin. Ompele reunuksen sauma.

SÄÄRYSTIMET
Luo 48 s ja jaa s:t neljälle puikolle. Neulo suljettuna neuleena ensin 1o, 1n joustinneuletta 3 cm ja aloita
sitten sileä neule. Neulo 3cm ja aloita lisäykset, neulomalla krs:n 1. ja viimeinen s etu- ja takareunoistaan
oikein. Toista lisäys 3cm:n välein yht. 4 kertaa =56 s. Jatka sileää 9 cm ja aloita kavennukset. Neulo krs:n
2 ensimmäistä oikein yhteen ja 2 viimeistä ylivetokavennuksella yhteen. Toista kavennukset 3cm:n välein
yht. 4 kertaa =48 s. Neulo vielä joustinneuletta 3 cm, päätä s:t. Tee toinen säärystin samoin.
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