Cari PALMIKKOREUNAINEN JAKKU
Koko: S-M-L-XL
Valmiin jakun mitat: Vartalonympärys 90-101-112-125 cm,
koko pituus 54-56-58-60 cm ja hihan sisäpituus 28-29-30-30 cm.
Langanmenekki: Rowan Lenpur Linen –lankaa luonnonvalkoista
(571) 400-450-500-550 g.
Puikot Prym: Nro 4 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: 1 nappi.
2 krs:n helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t
oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 1 n, 1 o. 4.krs: neulo oikeat s:t
oikein ja nurjat nurin. Toista 1.-4. krs:ia. Sileä neule: neulo
oikealla oikein ja nurjalla nurin. Palmikonkierto oikealle: siirrä
3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t
oikein. Palmikonkierto vasemmalle: siirrä 3 s apupuikolle työn
eteen, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein.
Tiheys: 22 s ja 36 krs kahden krs:n helmineuletta = 10 cm.
Takakappale: Luo 111-123-135-149 s ja neulo helmineuletta.
Kavenna 9. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten
kavennukset joka 10. krs vielä 5 kertaa =99-111-123-137 s. Kun
kappaleen korkeus on 34-35-36-37 cm, päätä molemmissa
reunoissa kädentietä varten ensin 1x4-5-6-7 s. Kavenna sitten
molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 3-5-7-9 kertaa ja vielä
joka 2. krs 5-6-6-6 kertaa =75-79-85-93 s. Kun kädentien korkeus
on 18-19-20-21 cm, päätä keskimmäiset 35-35-37-37 s pääntietä
varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa 2
krs:n kuluttua 3 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten
joka 2. krs 2x6-6-7-8 s ja 1x5-7-7-9 s. Neulo pääntien toinen puoli
vastaavasti.
Vasen etukappale: Luo 59-65-71-79 s ja neulo 1.krs: (op)
*neulo 1 o, 1 n*, toista *-* kunnes vasemmassa reunassa on
jäljellä 9 s, neulo seuraavat 3 s jokainen 2 kertaa (=etu- ja
takareunasta oikein) ja neulo sitten *1 n, 1 o*, toista *-* vielä 2
kertaa =62-68-74-82 s. Neulo seuraavalla krs:lla oikeat s:t oikein
ja nurjat nurin eli 6 s:n päässä etureunasta on 6 n s:aa. Neulo
3.krs:lla muut s:t 2 krs:n helmineuletta, mutta neulo 6 o s:n
molemmilla puolilla 1 s nurin ja tee samalla 6 s:lla palmikonkierto oikealle. Neulo jatkossa palmikko-s:illa
sileää neuletta ja tee niissä palmikonkierto joka 6. krs ja neulo samalla palmikon molemmin puolin 1 s:lla
sileää nurjaa (=oikealla nurin ja nurjalla oikein) ja neulo muilla s:illa helmineuletta. Kavenna kappaleen
sivussa 6 s joka 10. krs kuten takana. Kun kappaleen korkeus on 32-33-34-35 cm, aloita pääntien kavennus.
Eli neulo kappaleen vasemmassa reunassa 12 s:n sisäpuolella 2 s nurin yhteen ensin joka 4. krs 4-3-4-5
kertaa ja sitten joka 6. krs 10-11-11-11 kertaa. HUOM: muista tehdä sivussa kädentiekavennukset kuten
takana. Kun kädentien korkeus on 18-19-20-21 cm, tee olan viistotus sivusta lähtien kuten takana. Jatka
sitten lopuilla 13 s:lla mallineuleita kuten aiemminkin takakappaleen pääntien reunukseksi 9-9-9,5-9,5 cm,
neulo seuraavalla krs:lla palmikon kohdalla 2 s yhteen 3 kertaa ja päätä loput 10 s kerralla.
Oikea etukappale: Neulo vasemman peilikuvaksi, tee palmikonkierrot vasemmalle. Tee nyt 4 krs ennen
pääntien viistotuksia napinläpi niin, että neulot etureunasta 2 s, 2 s oikein yhteen, ota lk puikolle ja neulo
krs:n loput s:t.
Hihat: Luo 78-78-82-82 s ja aloita muuten kahden krs:n helmineule, mutta neulo kappaleen keskimmäisillä
20 s:lla sileää neuletta ja neulo niiden molemmin puolin 1 s:lla sileää nurjaa. Kun hihan pituus on 3-3-4-4
cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 12.-10.-10.-8. krs vielä 6-8-8-10 kertaa.
HUOM: kun olet neulonut helmineuletta 20 krs, tee seuraavalla krs:lla sileän neuleen oikeassa reunassa
ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo samalla krs:lla
sileän neuleen vasemmassa reunassa 2 s oikein yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 2
kertaa. Neulo seuraavalla työn oikean puolen krs:lla sileässä raidassa ylivetokavennus, nosta 2 s neulomatta,
neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli, tee ylivetokavennus, neulo 2 o yhteen, neulo 3 o yhteen ja 2 s o

yhteen. Sileää raitaan jää 6 s. Tee näillä s:illa seuraavalla työn oikean puolen krs:lla palmikonkierto oikealle
oikeassa hihassa ja palmikonkierto vasemmalle vasemmassa hihassa. Toista jatkossa palmikonkiertoja joka
6. krs ja neulo palmikon molemmissa reunoissa 1 s:lla sileää nurjaa sekä tee muilla s:illa 2 krs:n
helmineuletta sekä lisäyksiä. Kun olet tehnyt lisäykset molemmissa reunoissa, on työssä 78-82-86-90 s. Kun
hihan pituus on 28-29-30-30 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten ensin 1x4-5-6-7 s. Kavenna
sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 5 kertaa ja sitten joka 2. krs 10-11-12-13 kertaa sekä vielä 9
kertaa joka krs. Päätä loput 22 s kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Kiinnitä takakappaleen pääntien kaitaleet paikoilleen ja ompele niiden keskitakasauma. Ompele sitten sivuja hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Kiinnitä lopuksi nappi.
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