3504-2 Avonainen jakku
Koko:
Rinnanympärys:
Pituus:

S (M) L (XL)
84 (100) 116 (124) cm
60 (60) 73 (73) cm kaulus mukaan lukien

Lanka:
Menekki:
Puikot:
Virkkuukoukku:
Neuletiheys:

Cewec Novara (40 % puuvilla, 40 % mikrokuitu, 20 % akryyli, 50 g = 150 m)
9 (9) 11 (11) kerää valkoista (01)
neulepuikot nro 4, pyöröpuikko nro 4 (40 cm)
nro 3,5
21 s sileää neuletta = 10 cm

Mallineule:
1. krs (nurja puoli): nurin.
2. krs (oikea puoli): oikein.
3. krs: nurin.
4. krs: oikein.
5. krs: nurin.
6. krs: 4 o, *2 o yhteen, 2 lk, 2 o yhteen takareunoistaan, 12 o*, toista *-* kunnes krs:lla on jäljellä 8 s, 2 o
yhteen, 2 lk, 2 o yhteen takareunoistaan, 4 o.
7. krs: nurin, neulo langankierroista aina ensimmäinen nurin ja toinen takareunastaan oikein.
8. krs: oikein.
9. krs: nurin.
10. krs: oikein.
11. krs: nurin.
12. krs: 12 o, *2 o yhteen, 2 lk, 2 o yhteen takareunoistaan, 12 o*, toista *-* kunnes krs:lla on jäljellä 16 s, 2 o
yhteen, 2 lk, 2 o yhteen takareunoistaan, 12 o.
13. krs: nurin, neulo langankierroista aina ensimmäinen nurin ja toinen takareunastaan oikein.
Toista kerroksia 2-13.
Jakku neulotaan sivuttain oikeasta etureunasta vasempaan etureunaan.
Etukappale: Luo 124 (124) 140 (140) s (= oikea etureuna) ja neulo mallineuletta ohjeen mukaan, kunnes työn
korkeus on n. 32 (36) 40 (44) cm ja olet noin puolivälissä reikäkerrosten välillä. Työn oikealta puolelta katsoen
kerroksen alku on pääntien reuna. Päätä kädentietä varten seuraavasti: neulo 32 (32) 38 (38) s, päätä
seuraavat 42 (42) 48 (48) s, neulo loput 50 (50) 54 (54) s. Neulo seuraavalla krs:lla päätettyjen silmukoiden
kohdalle, luo päätettyjen tilalle uudet 42 (42) 48 (48) s ja neulo krs loppuun. Jatka neuloen mallineuletta,
kunnes työn korkeus kädentiestä mitaten on n. 21 (25) 29 (31) cm ja olet puolivälissä reikäkerrosten välillä.
Merkitse meneillään oleva kerros = keskitaka. Neulo työ loppuun peilikuvana, eli neulo takakappaletta vielä
saman verran, päätä kädentietä varten kuten aiemmin ja neulo vasen etukappale saman mittaiseksi kuin oikea.
Päätä silmukat.
Hihat: Poimi pyöröpuikolla kädentieltä 84 (84) 96 (96) s aloittaen kainalosta. Laita krs:n alkuun merkki. Neulo
mallineuletta suljettuna neuleena (kohdista mallineule siten, että hihan keskelle tulee mallineuleen reikä, ja
laske sen avulla mistä kohtaa aloitat krs:n alussa). Mallineuleen parittomat kerrokset neulotaan suljettuna
neuleena oikein. Aloita hihan kavennukset merkin molemmin puolin: kun merkkiä edeltää 3 s, neulo 2 o
yhteen, 1 o, nosta merkki puikolta toiselle, 1 o, 2 o yhteen takareunoistaan. Tee tällainen kavennuskerros 3
cm välein yhteensä 10 kertaa (kaikki koot samoin) = 64 (64) 76 (76) s. Kun hihan pituus on 34 (34) 40 (40) cm,
päätä s:t.
Viimeistely: Virkkaa kerros kiinteitä silmukoita koko työn ympäri, tee kulmissa samaan silmukkaan 1 ks + 1 kjs
+ 1 ks. Virkkaa kerros kiinteitä silmukoita hihansuihin.
Levitä työ mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.
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