Eriskay-jakku
by Lisa Richardson

Hemp Tweed
KOOT: S (M) L (XL) XXL, henkilön vartalonympärys 81-86 (91-97) 102-107 (112-117) 122-127 cm
LANKA: Rowan Hemp Tweed, 10(11)13(14)16 kerää (50 g) väriä Plum (132).
PUIKOT: 4,5 mm tai käsialan mukaan, palmikkopuikko.
MUUTA: 5 pientä nappia.
TIHEYS: 17,5 s ja 28 krs helmineuletta puikoilla 4,5 mm = 10 x 10 cm.
HELMINEULE: *1o, 1n*, toista *–* ja neulo muilla krs:illa oikeilta näyttävät s:t n ja nurjilta näyttävät s:t o.
PALMIKKO: Leveys 8 s (alkaa 6 s:lla), 1. krs on op:lla.
1. krs: 2n, 2x (neulo seuraava s etu- ja takareunasta o), 2n
2. krs: 2o, 4n, 2o
3. krs: 2n, siirrä 2 s palmikkopuikolle työn taakse, neulo 2o ja palmikkopuikolta 2o, 2n
4. krs: 2o, 4n, 2o
5. krs: 2n, 4o, 2n. Toista kerroksia 2–5.
TAKAKAPPALE
Luo 79(87)97(109)121 s ja neulo helmineuletta 7(9)12(16)20 s aloittaen 1o(1o)1n(1n)1n, sitten palmikon 1. krs,
helmineuletta 53(57)61(65)69 s aloittaen 1o, palmikon 1. krs ja sitten krs loppuun helmineuletta aloittaen 1o. Neulo
np:n krs:lla helmineuleen s:t helmineuletta ja palmikon s:t palmikkoa. Krs:lla 3 alkaa palmikonkierrot, neulo ne
oikeanpuoleisessa palmikossa kuten ohjeessa, mutta vasemmanpuoleiseen palmikkoon näin: siirrä 2 s
palmikkopuikolle työn eteen, neulo 2o ja palmikkopuikolta 2o. Neulo np:n krs ja aloita op:n krs:lla palmikoiden
siirtäminen kpl:n keskikohtaan päin näin: neulo, kunnes seuraavana on palmikon 1. s, tee 1 lisäys eli nosta s:iden
välinen poikkilanka puikolle ja neulo se kiertäen o tai n helmineuleen mukaisesti. Neulo palmikon 8 s, neulo 2s
yhteen (o tai n helmineuleen mukaisesti) ja helmineuletta edelleen, kunnes palmikkoon on jäljellä 2 s, neulo 2s
yhteen, palmikon 8s, tee 1 lisäys ja krs loppuun helmineuletta. Siirrä tällä tavoin palmikkoa joka 2. krs vielä
15(17)19(21)23x ja sitten joka 4. krs 1x ja kavenna samanaikaisesti työtä sivureunoista alkaen krs:lla 8(12)16(20)24.
Kavenna kummastakin reunasta 1 s tässä ja sitten joka 6. krs 4x = 73(81)91(103)115 s. Palmikoiden välissä on nyt 19 s
helmineuletta. Neulo 3 krs suoraan ja aloita sitten palmikoiden siirtäminen sivuja kohti op:n krs:lla näin: neulo 2 s:n
päähän palmikosta, 2s yhteen, palmikon 8 s, 1 lisäys, helmineuletta toiseen palmikkoon saakka, 1 lisäys, palmikon 8
s, 2s yhteen ja krs loppuun helmineuletta. Siirrä palmikoita näin joka 6. krs 7(4)1(1)1x sekä vielä joka 4. krs jatkuvasti
ja lisää samanaikaisesti sivureunaan 1 s joka 4. krs 1x ja joka 6. krs 4x ja työssä on taas 83(91)101(113)125 s. Kun työn
korkeus on 35(36)37(38)39 cm, aloita kädentiet. Päätä kummastakin reunasta krs:n alussa 3(4)5(6)7 s. Kavenna
sitten kummastakin reunasta joka krs 3(3)5(5)7 x 1 s, sitten joka 2. krs 3(4)4(6)6 x 1 s = 65(69)73(79)85 s. Jatka
palmikoiden siirtämistä sivuja kohti joka 2. krs, kunnes palmikko on aivan kädentien reunassa. Tee nyt kavennukset
reunassa op:n krs:illa ja siirron lisäys kuten ennenkin. Kun palmikon reunasta on ensimmäiset nurjat 2s pois, tee
kavennus oikeiden s:iden reunassa ja jätä palmikonkierrot pois. Kun palmikon s:t ovat ulkona reunoista, neulo vain
helmineuletta. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 cm ja viimeisenä on np:n krs, aloita olka ja pääntie. Päätä
krs:n alussa 4(4)4(5)6 s, neulo kunnes oikealla puikolla on 16(18)19(21)22 s, päätä seuraavat eli työn keskimmäiset

21(21)23(23)25 s ja neulo krs loppuun. Neulo pääntien puolet erikseen. Päätä olalta 4(4)4(5)6 s ja neulo krs
pääntielle, mutta kavenna krs:n lopussa 1 s. Kavenna pääntien reunassa vielä 1 s joka krs 3x ja samanaikaisesti
sivureunasta olkapääksi vielä joka 2. krs 4(4)5(5)6 s ja 4(5)5(6)6 s 2x. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi
aloittaen pääntien reunasta np:n krs:lla.
VASEN ETUKAPPALE
Luo 43(47)52(58)64 s ja neulo op:n krs:lla helmineuleen aluksi 1o(1o)1n(1n)1n, sitten helmineuletta yhteensä
7(9)12(16)20 s, palmikon 8 s ja krs loppuun helmineuletta aloittaen 1o = 45(49)54(60)66 s. Neulo palmikko ja
sivureuna kuten taka-kpl:n oikea reuna palmikonsiirtoineen. Päätä kädentie oikeassa reunassa kuten takana ja aloita
samanaikaisesti etureunassa kaulus. Lisää kaulusta varten 1 s etureunaan krs:n lopussa ja toista lisäys joka 10. krs 3x.
Kun kädentien korkeus on 13(13)15(15)17 krs matalampi kuin taka-kpl olkapäätösten alkaessa, aloita etureunassa
pääntie. Päätä krs:n alussa 14 s ja pane merkki 12. päätetyn s:n perään. Päätä pääntien reunasta 1 s joka krs 5x,
sitten 1 s joka 2. krs 3(3)4(4)5x = 16(18)19(22)24 s. Päätä olkapää samalla korkeudella kuin takana.
OIKEA ETUKAPPALE: Neulo vasemman etu-kpl:n peilikuvaksi, jolloin 1. krs:lla helmineuletta tulee etureunaan
30(32)34(36)38 s (aloita 1n) ennen palmikkoa. Tee etureunaan 5 napinläpeä. Merkitse vasempaan etureunaan
nappien paikat: alin noin 3 cm alareunasta, ylin kauluksen lisäysten alapuolelle ja muut tasavälein. Neulo napinlävet
merkkien korkeudelle näin: neulo etureunasta alkaen 2 s helmineuletta, kavenna 2 s yhteen, 1 lk puikolle ja krs
loppuun normaalisti.
HIHAT:
Luo 35(37)39(39)41 s ja neulo helmineuletta lisäten kumpaankin reunaan 1 s krs:lla 9(7)7(5)5 ja sitten joka
12(12)10(8)8. krs, kunnes työssä on 53(57)61(65)69 s. Kun hihan pituus on 46(47)48(48)48 cm, aloita pyöriö. Päätä
aluksi 3(4)5(6)7 s kummastakin reunasta krs:n alussa = 47(49)51(53)55 s. Kavenna sitten molemmista reunoista 1 s
joka krs 3x, sitten joka 2. krs 1x ja vielä joka 4. krs 3x = 33(35)37(39)41 s. Jatka kaventamalla kummastakin reunasta 1
s joka 2. krs, kunnes jäljellä on 23 s ja kavenna sitten 1 s joka krs 5x = 13 s. Päätä ne. Neulo toinen hiha samoin.
KAULUS: Luo 67(67)73(73)79 s ja neulo helmineuletta 7 cm. ja merkitse kummatkin päät. Jatka päättämällä
kummastakin reunasta krs:n alussa 3(3)4(4)4 s 2(2)5(5)3x, sitten 4(4)0(0)5 s 3(3)0(0)2x. Päätä loput 31(31)33(33)35 s.
IIMEISTELY
Levitä kpl:t tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Ompele olka- ja sivusaumat sekä hihojen saumat.
Istuta hihat. Ompele kaulus pääntielle niin, että kauluksen ja etureunan merkit tulevat kohdakkain. Ompele napit
napinläpien kohtiin.
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