1714 Taskujakku
Koko: S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Rinnanympärys: 98 (105) 111 (118) 124 (130) cm
Pituus: 82 (84) 86 (88) 90 (92) cm
Lanka: Hjertegarn Arezzo Lin (29 % pellava, 37 % puuvilla, 34 % bambuviskoosi)
Langanmenekki:
6 (6) 6 (6) 7 (7) kerää vihreää (303)
6 (6) 7 (7) 7 (7) kerää beigeä (301)
2 (2) 3 (3) 3 (3) kerää valkoista (300)
Muut tarvikkeet: 3 nappia
Puikot: nro 3,5
Tiheys: 25 s ja 32 krs sileää neuletta puikoilla nro 3,5 = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Raidoitus
Taka- ja etukappaleet: 28 (28) 29 (30) 30 (31) cm vihreällä, 28 (28) 29 (30) 30 (31) cm beigellä, neulo kappale
loppuun valkoisella.
Hihat: 28 (28) 29 (30) 30 (31) cm vihreällä, neulo kappale loppuun valkoisella.
Takakappale
Luo 137 (145) 153 (161) 171 (181) s puikoilla nro 3,5 vihreällä. Neulo 1 n, 1 o -joustinneuletta 7 krs (1. krs =
np). Neulo sitten sileää neuletta raidoittaen ohjeen mukaan, ja neulo op:n krs:illa molemmissa reunoissa
halkion taitevaraa varten reunimmaiset 4 s seuraavasti: neulo krs:n alussa 3 o, nosta 1 s neulomatta taitetta
varten, neulo sileää neuletta kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, nosta 1 s neulomatta taitetta varten, neulo 3 o.
Neulo np:n krs:illa kaikki s:t nurin. Kavenna joka 38. (40.) 42. (40.) 32. (28.) krs:lla 1 s kummassakin reunassa, 6
s:n päässä reunasta, yhteensä 3(3)3(3)4(5) kertaa. Tee kavennus krs:n alussa neulomalla 2 o yhteen
takareunoistaan, krs:n lopussa 2 o yhteen. Huom! Kun työn korkeus on 20 cm, päätä kummassakin reunassa 3
s (halkion taitevaran s:t). Kun kaikki kavennukset on neulottu, työssä on jäljellä 125 (133) 141 (149) 157 (165)
s. Jatka neuloen kaventamatta, kunnes työn korkeus on 61 (62) 63 (64) 65 (66) cm. Päätä sitten kummassakin
reunassa kädentietä varten 1 x 0 (3) 0 (0) 3 (0) s ja 8 (8) 11 (12) 11 (13) x 2 s. Jatka lopuilla 93 (95) 97 (101)
107 (113) s:lla sileää neuletta. Kun kädentien korkeus on 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm, päätä olan viistotusta
varten kummassakin reunassa 3 x 9 s (3 x 9 s) 2 x 9 s ja 1 x 10 s (1 x 9 s ja 2 x 10 s) 2 x 11 s ja 1 x 10 s (2 x 12
s ja 1 x 10 s). Päätä loput 39 (41) 41 (43) 43 (45) s pääntietä varten.
Vasen etukappale
Luo 71 (75) 79 (83) 89 (93) s puikoilla nro 3,5 vihreällä. Neulo helman joustin ja neulo sitten sileää neuletta ja
kummassakin reunassa taitevarat kuten takakappaleessa. Päätä sivussa eli op:n krs:n alussa halkion taitevaran
3 s samalla korkeudella kuin takakpl:ssa, mutta jatka etureunassa taitevaraa koko työn ajan. Tee sivussa
kavennukset ja kädentien päättämiset kuten takakpl:ssa. Kun työn korkeus on 66 (68) 70 (72) 72 (74) cm,
päätä pääntietä varten etureunassa eli np:n krs:ten alussa 1 x 8 (8) 8 (9) 9 (9) s, 1 x 4 s, 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 3 (4) 4
(4) 5 (5) x 1 s. Päätä vielä joka 4. krs:lla 2 x 1 s. Päätä loput s:t olan viistotusta varten samalla korkeudella ja
samalla tavoin kuin takakpl:ssa.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukpl:n peilikuvaksi.
Hihat
Luo 51 (53) 55 (57) 59 (61) s puikoilla nro 3,5. Neulo 1 n, 1 o -joustinneuletta 7 krs (1. krs = np). Neulo sitten
sileää neuletta lisäten joka 5. krs:lla 1 s kummassakin reunassa, tee lisäykset neulomalla s:iden välinen
lankalenkki kiertäen oikein 2 s:n päässä työn reunasta. Tee tällaiset lisäykset 21 (23) 19 (15) 11 (8) kertaa, ja
vielä joka 4. krs:lla 0 (0) 5 (11) 17 (21) kertaa. Kun kaikki lisäykset on tehty, työssä on 93 (99) 103 (109) 113
(119) s. Kun työn korkeus on 49 cm, päätä pyöriötä varten kummassakin reunassa 5 (6) 7 (8) 8 (9) x 2 s, ja
päätä loput 73 (75) 75 (77) 83 (83) s kerralla.
Kokoaminen
Ompele olkasaumat. Ompele hihat kädenteille ja ompele hiha-sivusaumat. Ompele sivusaumaa myös halkion
osalta n. 2 cm.
Pääntien reunus: Poimi puikoilla nro 3,5 valkoisella pääntieltä n. 47 (47) 47 (49) 53 (53) s kummastakin
etukpl:sta (mukaan lukien taitevaran s:t) ja takakpl:sta 1 s jokaisesta päätetystä s:sta. Neulo 1 n, 1 o joustinneuletta 7 krs ja päätä s:t neuloen joustinta.
Taita etureunan ja halkioiden taitevarat nurjalle ja harsi kiinni. Ompele tai virkkaa oikeaan etureunaan 3
napituslenkkiä: ylin pääntien reunuksen kohdalle ja alemmat n. 8-9 cm välein. Kiinnitä napit.
Taskut
Luo 37 (37) 37 (39) 39 (39) s puikoilla nro 3,5 beigellä. Neulo sileää neuletta 14 (14) 15 (15) 16 (16) cm. Neulo
sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta 7 krs ja päätä s:t neuloen joustinta. Neulo toinen tasku samoin. Ompele taskut
etukappaleisiin n. 8 (8) 9 (9) 10 (11) cm etäisyydelle etureunasta siten, että sileän neuleen yläreuna on samalla
tasolla kuin etukappaleen värinvaihto.
Malli ja ohje: Marianne Nyland Andersen / Hjertegarn
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi. Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

