Valentina KOLMIVÄRINEN JAKKU
Koko: 34-36/38-40-42-44/46-48
Valmiin jakun mitat: Vartalonympärys 86-90-94101-106-112 cm, koko pituus 54-54-54-57-57-59
cm ja hihan sisäpituus 28-28-29-29-30-30 cm.
Langanmenekki: Rowan Lenpur Linen –lankaa
ruskeaa (570) 100-100-150-150-150-150 g, vihreää
(569) 100-100-100-100-100-150 g ja
luonnonvalkoista (571) 250-250-300-300-300-300
g.
Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 4 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: 5 nappia.
Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat
s:t nurin ja nurjat oikein. Toista jatkossa 2. krs:ta.
Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla
puikoilla = 10 cm.
Takakappale: Luo ruskealla langalla ohuemmille
puikoille 97-101-105-113-119-125 s ja neulo
helmineuletta 8 krs. Vaihda työhön paksummat
puikot ja aloita sileä neule vihreällä langalla. Neulo
sileän neuleen 3. krs:lla (op) oikeasta reunasta 3 s,
tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo
1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo samaa
kerrosta kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 5
s, neulo 2 s oikein yhteen ja neulo 3 s. Toista
tällaiset kavennukset joka 6. krs vielä 4 kertaa
=87(91)95(103)109(115) s. Neulo viimeisen
kavennuskerroksen jälkeen 9 krs ja jatka sitten sileää neuletta ruskealla langalla. Lisää ruskean raidan 9.
krs:lla molemmissa reunoissa 4 s:n sisäpuolella 1 s, tee lisäys siten, että neulot kahden s:n välisen
lankalenkin kiertäen oikein. Kun ruskean raidan korkeus on 18 krs, jatka sileää l.valkoisella langalla ja lisää
samalla molemmissa reunoissa 4 s:n sisäpuolella 1 joka 12. krs vielä 3 kertaa =95(99)103(111)117(123) s.
Kun kappaleen korkeus on 34-34-33-36-35-37 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten ensin
1x3-4-4-5-5-6 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 3 s:n sisäpuolella 1 s ensin joka krs 3-3-5-5-7-7
kertaa ja vielä joka 2. krs 4-4-3-4-4-4 kertaa =75-77-79-83-85-89 s. Tee työn oikean puolen kavennukset 3
s:n sisäpuolelle kuten sivuissa ja neulo nurjan puolen krs:t seuraavasti: neulo 3 n, 2 n yhteen, neulo samaa
kerrosta kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 5 s, neulo 2 s nurin takareunoistaan yhteen ja neulo 3 s.
Kun kädentien korkeus on 18-18-19-19-20-20 cm, päätä keskimmäiset 33-33-33-33-35-35 s pääntietä varten
ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 1 s joka krs 3 kertaa ja päätä samalla sivusta
lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x6-6-7-7-7-8 s ja 1x6-7-6-8-8-8 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Vasen etukappale: Luo ohuemmille puikoille ruskealla langalla 52-54-56-60-63-66 s ja neulo helmineuletta
7 krs. Jätä seuraavalla krs:lla etureunassa 6 s napituskaitaletta varten odottamaan, luo seuraavien s:iden
etureunaan (=kappaleen vasen reuna) 1 s ja neulo näillä 47-49-51-55-58-61 s:lla 1 krs helmineuletta.
Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule vihreällä langalla. Tee sivussa kavennukset ja lisäykset
kuten takana. Tee myös ruskea raita kuten takana. Neulo loput kappaleesta l.valkoisella langalla. Kun
kappaleen korkeus on 34-34-33-36-35-37 cm, aloita ja tee sivussa kädentiekavennukset kuten takana. Aloita
samalla etureunassa pääntien viistotus eli neulo 3 s:n sisäpuolella 2 s o yhteen ensin joka 2. krs 13-13-1111-12-12 kertaa ja sitten joka 4. krs 5-5-7-7-7-7 kertaa. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja samalla korkeudella
kuin takana.
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi muuten, mutta tee helmineuleen 5. krs:lla
napinläpi niin, että neulot etureunasta 2 s, 2 s o yhteen, ota lk puikolle ja neulo krs:n loput s:t.
Hihat: Luo ohuemmille puikoille ruskealla langalla 59-59-61-61-63-63 s ja neulo helmineuletta 8 krs. Vaihda
työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule l.valkoisella langalla. Kun hihan pituus on 3-5-6-4-5-8 cm,
lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 10.-8.-8.-8.-8.-6. krs kunnes työssä on 73-7577-79-81-83 s. Kun hihan pituus on 28-28-29-29-30-30 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten

ensin 1x3-4-4-5-5-6 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 5 kertaa ja sitten joka 2. krs
10-10-11-11-12-12 kertaa sekä vielä 9 kertaa joka krs. Päätä loput 19 s kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Ota vasemman etukappaleen etureunassa odottamassa olevat 6 s ohuemmille puikoille ja jatka näillä s:illa
helmineuletta. Kun kaitale ulottuu sitä hieman venyttäen etureunaan ja pääntien reunaan takakappaleen
pääntien puoliväliin asti, päätä s:t. Merkitse tähän kaitaleeseen 5 napinpaikkaa tasavälein siten, että ylin
tulee pääntien viistotuksen alareunaan ja alin tulee oikeaan etureunaan tehdyn napinläven kohdalle. Tee
toinen reunus samoin ja tee nyt napinlävet nappien kohdille samoin kuin teit napinläven helmareunukseen.
Kiinnitä kaitaleet paikoilleen ja ompele niiden keskitakasauma. Ompele sitten sivu- ja hihasaumat sekä
kiinnitä hihat. Kiinnitä lopuksi napit.
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