KIRSIKKA-JAKKU
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L, XL
Vaatteen mitat rinnanympärys 94-102-110-108 cm, pituus 70-73-76-76 cm, hihan sisäpituus 31-32-33-34 cm.
Kukat n. 7-10 cm.
Lanka Jakkuun 400-400-440-480 g luumunpunaista (4855) Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 m) ja
200-220-250-280 g tummaa violettia (8010) Esito kampalankaa (100 % villa, 230 g = n. 977 m). Kukkiin 15 g
syklaaminpunaista (4600), 15 g viininpunaista (4065) ja
10 g oliivinvihreää (9544) Lotte-lankaa (100 % villa, 50
g = n. 100 m).
Muut tarvikkeet 2 nappia ja virkkauskoukku nro 3,5.
Puikot 80 cm pyöröpuikko nro 5,5 tai käsialan mukaan.
Virkkauskoukku nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys n. 15,5 s ja 21 krs = 10 cm
Pintaneule tasona neulo ruutupiirroksen mukaan.
Sileä neule tasona neulo op:lla oikein ja np:lla nurin.
Jakun alaosa Neulo jakku 2-kertaisella langalla (1 alpakka ja 1 kampalanka). Luo 171-183-195-207 s ja
neulo 1 krs oikein (np). Merkitse keskimmäinen s (= K).
Aloita pintaneule ruutupiirroksen A mukaan ja neulo molemmissa reunoissa 1 s:lla ainaoikeinneuletta. Kun pintaneuletta on 24 krs, merkitse molemmista sivuista 12
s = etukaitaleet. Jatka näillä s:oilla pintaneuletta piirroksen B mukaan ja neulo muilla s:oilla sileää neuletta. Kun työn korkeus on 15-15-16-16 cm, merkitse sivut
= etukpl 47-50-53-56 s ja takakpl 77-83-89-95 s. Aloita
sivukavennukset. 1. krs: *kun sivumerkin edessä on 3
s, neulo 2 o yht. 2 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta
1 s neulomatta, 1 o, vedä neulomaton s neulotun yli)*,
toista *-*, neulo krs loppuun. Toista nämä kavennukset 13-14-15-15 cm:n välein vielä 2 kertaa = 159-171183-195 s. Kun sileää neuletta on n. 29-29-32-32 cm,
tee oikeaan etureunaan napinläpi piirroksen C mukaiselle pintaneuleen krs:lle (sileän vinoraidan kohdalle). Aloita pääntien kavennukset napinläven jälkeen. 1. krs: (op) tee kierretyn s:n jälkeen yvk ja krs:n lopussa neulo ennen
kierrettyä s:a 2 o yht. Toista kavennukset S ja M: joka 8. krs vielä 8 kertaa, L ja XL: vuoroin joka 6. ja 8. krs vielä 9
kertaa. Kun kappaleen korkeus on 47-49-51-50 cm, aloita kädentiet. 1. krs: *kun sivumerkin edessä on 3-4-4-4 s,
päätä 6-8-8-8 s*, toista *-*, neulo krs loppuun. Aloita vasen etukappale näin: Päätä kädentien puolelta joka 2. krs
vielä 1-1-2-3x 2 s ja 3-4-3-2x 1 s. Kun kädentien korkeus on 20-21-22-23 cm, aloita olan viistotus. Päätä olan puolelta joka 2. krs 3-2-2-2x 5-5-5-6 s ja 0-1-1-1x 0-6-7-7 s. Jätä loput 12 s odottamaan (= kaulus). Neulo oikea etukpl
vasemman peilikuvaksi. Takakpl aloita np:n krs:lla, tee kädentiet kuten edessä. Aloita pääntie samalla krs:lla kuin
olan viistotus. Merkitse keskimmäiset 15 s. 1. krs: päätä olalta 5-5-5-6 s, neulo merkkiin asti, päätä 15 s ja neulo
krs loppuun. Neulo vasen puoli ensin. Jatka olan kavennuksia kuten edessä ja päätä pääntien puolelta joka 2. krs
vielä 1x 3-3-4-4 s ja 1x 2 s. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. Aloita np:n krs:lla.
Oikea hiha luo 59-62-65-68 s ja neulo 1 krs oikein (np). Aloita vasemmalle kallistuva pintaneule ruutupiirroksen A
mukaan ja neulo molemmissa reunoissa 1 s:lla ainaoikeinneuletta. Kun pintaneuletta on saman verran kuin helmassa, aloita sileä neule. Kun hihan pituus on 31-32-33-34 cm, aloita pyöriö. Kavenna molemmissa reunoissa joka
2. krs koossa S: 1x 5 s, 2x 3 s, 11x 1 s, 2x 2 s ja loput 7 s kerralla, M-L-XL: 1x 5-5-6 s, 1x 3 s, 1x 2 s, 12-13-14x 1
s, 1x 3 s, 1x 2 s ja loput 8-9-8 s kerralla.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Vasen hiha Neulo oikealle kallistuvaa pintaneuletta (A).
Huom: aloita oikean hihan kanssa symmetrisesti eli jos
oikean hihan 1. pintaneulekerros päättyi 3 o, aloita vasemman hihan pintaneule vastaavasti 3 o jne. Neulo
loppuun kuten oikea hiha.
Viimeistely Ompele olkasaumat. Kaulus: aloita vasemman etukpl:n s:oilla. 1. krs: nosta 1. s neulomatta, lisää
1 s (= neulo s:oiden välinen lanka oikein tai nurin pintaneuleen mallikerran mukaisesti) ja neulo krs loppuun =
13 s. Neulo molemmissa reunoissa 1 s:lla ainaoikeinneuletta ja nosta krs:n 1. s neulomatta. Kun kaulusta on
n. 8-9 cm eli se ulottuu takapääntien keskelle, tarkista
mitta ja jätä s:t odottamaan. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. Silmukoi avoimet s:t yhteen. Ompele hihansaumat, neulaa ja ompele hihat miehustaan. Päättele langanpäät ja höyrytä np:lta. Ompele nappi.
Kukat (iso-pieni) Virkkaa 1 iso, 1 keskikokoinen ja 1
pieni kukka ja ompele ne haluamiisi kohtiin.

Tee oliivinvihreällä lenkkialoitus (= kierrä lanka kahdesti etusormen ympäri, vie koukku lenkin läpi, ota juokseva lanka koukulle ja vedä se lenkin läpi, ota taas lanka koukulle ja vedä se koukulla olevan s:n läpi). 1. krs:
Virkkaa 4 kjs ja 13-15 kp (= kaksoispylväs: kierrä lanka kahdesti koukulle, vie koukku lenkin läpi, *ota lanka koukulle ja vedä se kahden koukulla olevan s:n läpi*, toista *-* vielä 2 kertaa), 1 ps 4. kjs:aan = 14-16
kp. Vaihda syklaaminpunainen lanka. 2. krs: 3 kjs ja 4
p samaan s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 4. kjs:aan (1.
pallosilmukka on valmis), 2 kjs, käänny, *5 p samaan
s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 1. p:seen, 2 kjs, käänny*, toista *-* vielä 12-14- kertaa, 1 ps 1. pallosilmukan
ps:aan. Jatka virkkaamalla keskikokoinen kukka pylväillä ja iso kukka kaksoispylväillä. 3. krs: Virkkaa viininpunaisella 3-4 kjs ja 4 p-4 kp samaan s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 3.-4. kjs:aan, 3 kjs, käänny, *6 p-6 kp
samaan s:aan, käänny ja virkkaa 1 ps 1. p:seen, 3 kjs,
käänny*, toista *-* krs loppuun, 1 ps 1. pallosilmukan
ps:aan. Päättele langat.
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= reunasilmukka: nosta 1 s krs:n alussa neulomatta, neulo krs:n lopussa op:lla ja np:lla oikein
= neulo op:lla oikein ja np:lla nurin
= neulo s op:lla nurin ja np:lla oikein
= neulo s op:lla kiertäen eli takareunastaan oikein ja np:lla kiertäen nurin
= neulo s np:lla kiertäen oikein
= 2 n yht., kierrä lanka 2 kertaa puikolle, 2 o yht.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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