MOHAIRJAKKU
Malli Lankava Oy, Lea Petäjä
Koko XS-S-M-L-XL-XXL
● vartalon ympärys 84-92-100-108-116-124 cm
● koko pituus 56-58-60-62-64-66 cm
● hihan sisäpituus 44-45-45-46-46-47cm
Lanka 350-350-400-450-500-550 g beigeä (320)
Lankavan Esito-lenkkimohairlankaa (70 % mohair,
26 % villa, 4 % polyamidi, 240 g = 480 m) ja 100100-100-100-100-100 g Alli-sukkalankaa (75 % villa,
25 % polyamidi, 100 g = n. 200 m).
Puikot puikot nro 6, reunuksia varten pyöröpuikko
nro 4.
Muuta 8 nappia
Mallineuleet Sileä neule: neulo oikealla oikein ja
nurjalla nurin. Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin
ja nurjalla oikein
Tiheys 10 cm = 13 s ja 20 krs
Takakappale Luo 60-64-70-74-80-86 s ja neulo sileää nurjaa neuletta. Kun kappaleen korkeus on 16
cm, kavenna molemmissa reunoissa 1 s. Toista kavennukset joka 4. krs vielä 4 kertaa. Kun kappaleen
korkeus on 28 cm, lisää molemmissa reunoissa 1
s. Toista lisäykset joka 6. krs vielä 2 kertaa = 56-6066-70-76-82 s. Kun kappaleen korkeus on 37-38-3940-41-42 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 3-4-4-5-5-6 s ja 2-3-4-4-5-6x1
s = 46-46-50-52-56-58 s. Kun kädentien korkeus on
17-18-19-20-21-22 cm, päätä keskimmäiset 20-2020-22-22-22 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen
puoli. Päätä vielä pääntien reunassa 2 krs:n kuluttua
3 s. Kun kädentien korkeus on 19-20-21-22-23-24
cm, päätä loput 10-10-12-12-14-15 s kerralla. Neulo
pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappaleet Luo 29-31-34-36-39-42 s ja neulo sileää nurjaa neuletta. Kavenna ja lisää sivuilla kuten takana. Kavenna kädentiet kuten takana =22-22-24-25-27-28
s. Kun kädentien korkeus on 7-8-9-10-11-12 cm, kavenna pääntien reunassa joka 2. krs 2x1 s, 2 s, 6-6-6-7-7-7 s ja
2x1 s. Päätä loput s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. Neulo toinen etukappale peilikuvaksi.
Hihat Luo 30-30-32-32-34-34 s ja neulo sileää nurjaa neuletta. Kun hihan pituus on 15-11-11-9-12-11 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6.-6.-6.-6.-5.-5. krs, kunnes työssä on 48-52-54-56-60-62 s.
Kun hihan pituus on 44-45-45-46-46-47 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 4 s, 3 s, 2 s,
6-7-8-9-10-11 s ja 2x2 s. Kun pyöriön korkeus on 11-12-13-14-15-16 cm, päätä loput 10-12-12-12-14-14 s kerralla.
Taskut Luo 10-10-10-12-12-12 s ja neulo sileää nurjaa neuletta. Lisää samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 2.
krs 3 kertaa =16-16-16-18-18-18 s. Kun taskun korkeus on 7-7-7-8-8-8 cm, päätä s:t. Poimi sitten ohuemmilla puikoilla Alli-langalla taskun päätöskerroksesta yhteensä 21-21-21-24-24-24 s ja neulo 2 krs oikein. 3.krs (np): neulo
1 o, 1 n. 4. krs: oikein. 5. krs: neulo 1 n, 1 o.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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6. krs: oikein. Päätä s:t seuraavalla krs:lla oikein neuloen. Ompele 2-kertaisella lenkkimohairilla lilaan reunukseen yliluottelupistoja: *tuo lanka nurjalta puolelta
työn eteen 3. krs:n nurjan s:n alapuolelta ja vie se takaisin työn taakse 5. krs:n nurjan s:n yläpuolelta*, toista *-*
koko reunuksen yli ja päätä langanpäät. Tee toinen tasku samoin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Viimeistely Kuosittele kappaleet mittoihinsa, kostuta
18-19-20nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
21-22-23
21-23-25Neulo reunus. Poimi pyöröpuikolla Alli-langalla etureunoista ja niiden väliin pääntien reunasta n. 20 s aina 10
27-29-31
cm:n matkalta. Neulo näillä s:illa 6 krs:n reunus kuten
taskunsuussa. Kavenna kuitenkin 2. krs:lla molempien etukappaleiden pääntien sisäkulmassa 4x1 s niin,
että neulot *2 o yhteen, 1 o*, toista *-* vielä 3 kertaa.
Tee sitten 4. krs:lla oikean etukappaleen etureunaan
6 napinläpeä tasavälein siten, että alin tulee 2,5 cm:n
päähän helmasta ja ylin tulee etukappaleen pääntien
11-11-12viistotuksen alareunaan. Tee napinläpi aina siten, että
22-24-26neulot 2 s o yhteen ja otat langankierron puikolle. Kun
12-13-13
28-30-32
olet neulonut reunusta 6 krs, päätä s:t nurjalta puolelta oikeaa neuloen, katso että päätös-krs ei kiristä eikä
liekota. Ompele reunukseen samanlaiset yliluottelupistot kuin taskunsuuhunkin. Kiinnitä sitten hihat ja ompele sivusekä hihasaumat. Kiinnitä vasempaan etureunaan 6 nappia. Kiinnitä lopuksi taskut etukappaleelle. Ompele napit
reunusten keskelle taskun ja etukappaleen läpi. Ompele hihat ja sivusaumat.

