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Perusjakku teetee SallaPerusjakku teetee Salla



Ylhäältä alas neulottu kaarrokejakkuYlhäältä alas neulottu kaarrokejakku

Simppeli perus neulejakku, joka neulotaan ylhäältä alas saumattomasti. Pääntiellä, etureunoissa, helmassa

ja hihansuissa on ainaoikein -neuletta. Muuten neule on sileää oikeaa neuletta. Jakkuun tehdään heti

pääntien ainaoikein –reunuksen jälkeen takakappaleen puolella niskan korotus lyhennettyjä/pidennettyjä

kerroksia neuloen. Jos tämä kuulostaa hankalalta, voi jättää koko korotuksen neulomatta. Tällöin jakkuun

tulee pyöreä pääntie, joka on etu- ja takakappaleen puolelta samanlainen. Niskan korotus lisää jakun

istuvuutta selkäpuolelta mutta se ei ole välttämätön. Kun jakku alkaa valmistua, voit sovittaa neuletta ja

neuloa helman ja hihojen pituuden omien mittojesi mukaan.

MalliMalli SAL133 Niina Kaakkurivaara/ Tekstiiliteollisuus Oy

KokoKoko XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

RinnanympärysRinnanympärys 100-104-110-114-118-124-126 cm

Koko pituusKoko pituus 56-58-62-63-66-68-70 cm

Hihan sisäpituusHihan sisäpituus 46-46-47-47-48-48-49 cm

LankaLanka teetee Salla (80% villa superwash, 20% polyamidi, 50g n. 100m)

meleerattu keskiharmaa (18) 550-600-700-750-800-850-900g

PuikotPuikot pitkät pyöröpuikot ja sukkapuikot 3,5 ja 4 mm tai käsialan mukaan

TiheysTiheys 22 s x 28 krs sileää neuletta suuremmilla puikoilla = 10 x 10 cm

Muut tarvikkeetMuut tarvikkeet 6 nappia

KaarrokeKaarroke

Luo pienemmille pyöröpuikoille 97-100-103-106-109-112-115 s ja neulo ainaoikeaa 7 krs:ta. Aloita

kaarrokkeen lisäykset ja tee ensimmäinen napinläpi oikean etukappaleen reunaan: 

1. Lisäyskerros: Neulo 14 s oikein, * tee lisäys (nosta s:den välinen lankalenkki puille ja neulo se kiertäen

oikein), neulo 3 o*, toista *_* vielä 24-25-26-27-28-29-30 kertaa, neulo 2 oikein, 2 oikein yhteen, ota

langankierto puikolle, neulo 4 oikein. =122-126-130-134-138-142-146s.

Neulo 3 kerrosta ainaoikein -neuletta. Neulo napinläven langankierto tavalliseen tapaan oikein, jotta

muodostuu reikä.

2. Lisäyskerros: : Neulo 14 s o, * tee lisäys, neulo 4 o*, toista *_* vielä 24-25-26-27-28-29-30 kertaa, neulo 8

oikein. 

Neulo 1 kerros nurjalta oikein. Vaihda työhön paksummat puikot. Jatka reunoissa 8 silmukalla ainaoikeaa

ja neulo etureunojen välissä sileää oikeaa (oikealla oikein, nurjalla nurin)

Neulo 8 krs:n niskan korotus pidennetyillä kerroksilla (op): neulo 86-89-91-94-96-99 s, käänny, nosta 1

silmukka neulomatta, kiristä kaksoissilmukaksi, neulo 17-99-21-23-25-27-29 s nurin, käänny, nosta 1

silmukka neulomatta ,kiristä kaksoissilmukaksi, neulo 26-29-32-35-38-41-44 s oikein, neulo

kaksoissilmukka yhtenä silmukkana, ettei silmukkamäärä muutu, käänny, nosta 1 silmukka neulomatta,

kiristä kaksoissilmukaksi, neulo 35-39-43-47-51-55-59 s nurin, käänny, nosta 1 s neulomatta, kiristä

kaksoissilmukaksi, neulo 44-49-54-59-64-69-74s oikein, käänny, nosta 1 s neulomatta, kiristä

kaksoissilmukaksi, neulo 47-59-65-72-77-83-89s nurin, käänny, nosta 1 s neulomatta, kiristä

kaksoissilmukaksi, neulo kerros loppuun oikein. Neulo seuraava kerros kaikilla silmukoilla (np). Niskan

korotus on nyt valmis,

3. lisäyskerros: : Neulo 14 s o, * tee lisäys, neulo 5 o*, toista *_* vielä 25-26-27-28-29-30-31 kertaa, neulo 8

oikein. 

Neulo 4-4-4-5-5-6 välikerrosta.

4. lisäyskerros: Neulo 14 s, * tee lisäys, neulo 6 o*, toista *_* vielä 25-26-27-28-29-30-31 kertaa, neulo 8

oikein. 

Neulo 4-4-4-5-5-6 välikerrosta.

Jatka lisäyksiä samaan tapaan, neulo lisäysten välissä aina 1 silmukka enemmän, kuin edellisellä

kerroksella ja neulo 4-4-4-5-5-6 välikerrosta ilman lisäyksiä. Toista lisäyskerros yhteensä 10 kertaa =347-

360-373-386-399-412-425 s.



Samanaikaisesti, neulo 10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 cm:n välein oikeassa etureunassa napinläpi.

Jatka ilman lisäyksiä, kunnes koko kaarrokkeen korkeus on etukappaleen puolelta mitattuna 22-23-25-27-

29-31 cm.

Helma, etu- ja takakappaleetHelma, etu- ja takakappaleet

Jaa työ etu- ja takakappaleeseen ja jätä hihojen silmukat odottamaan: Neulo 55-57-60-62-64-66-68 s (vasen

etukpl), siirrä 68-70-72-74-76-78-82 s apulangalle (hiha), neulo 101-106-109-114-119-124-125 s (takakapl),

siirrä 68-70-72-74-76-78-82 s apulangalle (hiha), neulo 55-57-60-62-64-66-68 s (oikea etukpl). Luo samalla

hihojen kohdalle 8-8-10-10-10-12-12 uutta silmukkaa. = 227-236-249-258-267-280-285 s etu- ja

takakappaleilla. Jatka reunoissa ainaoikeaa ja keskellä sileää oikeaa neuletta, sekä neulo napinlävet 10-

10,5-11-11,5-12-12,5-13 cm:n välein. Kun olet neulonut viidennen napinläven jälkeen 8 -8,5-9-9,5- 10-10,5-

11 cm, vaihda työhän pienemmät puikot ja neulo ainaoikeaa 2 cm. Tee viimeinen napinläpi. Neulo

ainaoikeaa vielä 2 cm ja päätä silmukat sopivan löysästi. Katkaise lanka ja päätä hyvin.

HihatHihat

Ota toisen hihan silmukat paksummille sukkapuikoille ja poimi kainaloon luotujen silmukoiden kohdalta 8-

8-10-10-10-12-12 s = 76-78-82-84-86-90-94 s. Jos hihan silmukoiden ja kainalosta poimittujen silmukoiden

väliin tuntuu tulevan reikä, poimi näistä kohdin vielä yhdet silmukat ja kavenna ne seuraavalla kerroksella

pois neulomalla ne viereisen silmukan kanssa oikein yhteen. Kerroksen vaihtumiskohta on kainalosta

poimittujen silmukoiden keskellä. Neulo 4 kerrosta oikein. Aloita sitten hihan kavennukset: neulo 1 o, tee

ylivetokavennus, neulo kerros oikein, kunnes puikolla on jäljellä 3 s, neulo 2 o yhteen, neulo 1 oikein. Toista

kavennukset 2-2-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 cm:n välein yhteensä 14-14-15-15-15-16-17 kertaa = 48-50-52-54-56-58-

60s. Neulo ilman kavennuksia, kunnes hihan pituus on 42-42-43-43-44-44-45 cm tai haluamasi pituus.

Vaihda työhön pienemmät sukkapuikot ja neulo 4 cm ainaoikeaa pyöröneuleena (1 kerros oikein, 1 kerros

nurin), aloittaen nurjalla kerroksella. Päätä silmukat nurjan kerroksen jälkeen neuloen ne oikein. Neulo

toinen hiha samoin.

ViimeistelyViimeistely

Ompele napit. Päättele langanpäät huolellisesti nurjalle. Kastele, puristele liika vesi pois varovasti

pyyhkeiden välissä, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua. Säilytä vyötteen pesu ja hoito-ohje.
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