FLS – suomeksi
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Yards ja Inches olen muuntanut noin metrejä ja senttimetrejä vastaaviksi. TARKISTA
mitat itse. (KS)
FEBRUARY LADY SWEATER
Kellomainen pitsijakku, joka on tehty aikuiselle naiselle, rakkaudella perustuen Elisabeth
Zimmermannin klassikkomalliin ”Baby Sweater on Two Needles”, joka on kirjassa Knitters
Almanac.
LANKA: noin 750 (850, 950, 1050, 1150, 1300, 1400) yards “worsted weight” lankaa. = noin
686 (777, 870, 960, 1052, 1189, 1280) metriä ” Worsted weight” on keskipaksua lankaa, 1821 s/10 cm, puikkokoolle n. 4.25 - 6.0 mm
Tämä pitsimalli on erityisen viehättävä neulottuna hieman sävytetystä langasta – minä käytin
Sundara Worsted Merinoa värinä “Green Over Ochre”.
PUIKOT:
• (US 8 / 32”) 5 mm/ 80 cm pyöröpuikot, tai koko millä saat vastaavan tiheyden
• (US 8) 5 mm sukkapuikot, tai koko millä saat vastaavan tiheyden
• (US 10) 6 mm puikko (päättelyitä varten), tai 1mm suurempi puikko kuin mitä käytit jakun
neulomiseen.
TARVIKKEET:
• avoimia silmukkamerkkejä
• kolme nappia
TIHEYS: 18 silmukkaa / 10 cm aina-oikeata / (18 stiches/4”)
KOKO: XXS (XS, S, M, L, XL, XXL)
VALMIIN NEULEEN RINNANYMPÄRYS: 35 (37.5, 41, 41, 44, 49.5, 52.5) tuumaa.
Senttimetreinä noin 89 (94, 104, 104, 112, 124, 132)
(rinnanympärys on sama koossa S and M, mutta olat ovat aavistuksen leveämmät ja hihat
ovat n. 4 cm (1.75”) pidemmät koossa M.)
OHJEEN SILMUKAT:
Silmukan lisäykset = ”merkityn” silmukan molemmin puolin

Jokaisen lisäysparin ensimmäinen lisäys: nosta vasemmalla puikolla poikkilanka, joka on
viimeisen ja seuraavan silmukan välissä, etukautta. Neulo takareunasta.
Lisäysparin toinen lisäys: nosta lanka vasemmalla puikolla takakautta ja neulo oikein.
“Lokki” pitsimalli, Elizabeth Zimmermannin kirjasta Knitters Almanac (neulottuna 7
silmukalla ja 4 kerrosta):
SSK = nosta silmukka neulomatta, nosta seuraava silmukka neulomatta ja neulo silmukat
yhteen takareunoistaan
Kerros 1: 1o, 2 oikein yhteen, langankierto, 1o, langankierto, SSK, 1o. Toista kerroksen
loppuun.
Kerrokset 2 & 4: Neulo nurin
Kerros 3: 2 oikein yhteen, langankierto, 3 oikein, langankierto, SSK. Toista kerroksen
loppuun.

NEULOMINEN
Ihan ensiksi, hanki itsellesi Elizabeth Zimmermannin kirja Knitter´s Almanac. Heti. Se on
kaikkien aikojen paras 7:n dollarin neulekirja, euroissakin yhtä edullinen.
KAARROKKEEN REUNUS
Luo 83 (83, 83, 87, 91, 95, 99) silmukkaa.
Neulo kolme kerrosta aina-oikeata.
KAARROKE
Rivi 4 (“valmistava” kerros”): neulo 14 (14, 14, 15, 16, 17, 18), merkitse seuraava silmukka,
neulo 11, merkitse seuraava silmukka, neulo 28 (28, 28, 30, 32, 34, 36), merkitse seuraava
silmukka, neulo 11, merkitse seuraava silmukka, neulo 15 (15, 15, 16, 17, 18, 19).
HUOMAA: “merkitse seuraava silmukka” ei tarkoita samaa kuin ”laita silmukkamerkki”. Se
tarkoittaa, että merkitset seuraavan silmukan jonka neulot. Voit tehdä tämän laittamalla
silmukkamerkin silmukan molemmille puolille, tai laittamalla avoimen silmukkamerkin tähän
silmukkaan ja siirtämällä sitä työn edetessä.
Rivi 5 (ensimmäinen lisäysrivi): *neulo merkittyyn silmukkaan asti, tee lisäys merkityn
silmukan molemmille puolille (=kaksi silmukkaa lisää)* Toista *-* 3 kertaa, neulo kerros
loppuun.
Rivi 6 (nurjapuoli): Neulo 3, tee napinreikä , neulo kerros loppuun. (Mielestäni tähän jakkkuun
sopii aika isot napit, käytin 7/8” puisia nappeja. Tietysti tämä tarkoittaa sitä, että sinun täytyy
tehdä monimutkaisemmat napinreiät kuin vain yksinkertaisesti langankierrolla.

Hyvä ohje ”yhden kerroksen” napinreikään on osoitteessa
www.knittingonthenet.com/learn/bh5.htm
Toista rivit 5 ja 6 yhteensä 16 (18, 19, 21, 24, 27, 30) kertaa, ja tee samalla napinläpi
parittomalla rivillä 5 cm:n välein.
[211 (227, 235, 255, 283, 311, 339) silmukkaa]
Nyt voit poistaa raglanlisäysten silmukkamerkit.
Reiälliset lisäykset (oikea puoli): Neulo 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14), laita silmukkamerkki.
Tee 41 (38, 47, 41, 41, 38, 39) langankiertoa tasaisesti keskimmäisten 197 (207, 219, 239,
267, 291, 311) silmukoiden väliin, laita silmukkamerkki, neulo 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14).
[252 (265, 282, 296, 324, 349, 378) yhteensä silmukoita]
Neulo vielä ainakin 3 kerrosta aina-oikein, viimeiseksi nurjanpuolen kerros. Jatka ainaoikein
neuletta kunnes, sovittaessasi jakkua, hihan silmukat melkein kohtaavat kainalon alla.
Koko vartalokappaleen ajan ensimmäiset ja viimeiset 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14) silmukkaa
neulotaan jokaisella kerroksella aina-oikein napituslistojen takia. Neulo 1 toisto (= 4 kerrosta)
”Lokki” pitsineuletta, säilyttäen aina-oikein reunat.
VARTALO
Erota hihat (niihin palataan kun vartalo-osa on valmis):
Neulo 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14), siirrä silmukkamerkki. Jatkaen ”Lokki” pitsineuleella neulo 28 (28,
35, 35, 42, 42, 42) oikeata etukappaletta, laita 56 (56, 56, 63, 63, 70, 77) hihasilmukkaa
apulangalle odottamaan, luo 7 silmukkaa oikealle puikolle, neulo 70 (77, 84, 84, 98, 105, 112)
silmukkaa takakappaletta, laita 56 (56, 56, 63, 63, 70, 77) hihasilmukkaa apulangalle
odottamaan, luo 7 silmukkaa oikealle puikolle, neulo 28 (28, 35, 35, 42, 42, 42) silmukkaa
vasenta etukappaletta, siirrä silmukkamerkki, neulo 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14).
[= 154, 167, 184, 184, 212, 223, 238) vartalosilmukkaa]
Jatka ”Lokki” pitsineuletta, aina-oikein reunoilla joka kerroksen alussa ja lopussa.
Koska mallineule on 7:n silmukan pituinen niin ne seitsemän silmukkaa, jotka loit kainalon alla
ovat yksi mallikerta.
Jatka vartalo-osan neulomista kunnes se on n. 2.5 cm lyhyempi kuin haluttu pituus.
Neulo n. 2.5 cm aina-oikeata alareunukseksi. Päättele käyttäen isompi kokoista puikkoa.

HIHAT
Käytä sukkapuikkoja tai 30 cm:n pyöröpuikkoa, ota puikolle hihasilmukat apulangalta.

Poimi ja neulo 1 silmukka kainalon alle luotujen 7:n silmukan oikealta puolelta, sitten poimi ja
neulo luodut 7 silmukkaa, sitten poimi ja neulo 1 silmukka näiden vasemmalta puolelta, eli
yhteensä 9 kainalosilmukkaa.
Kerros 1: Laita silmukkamerkki (kerroksen alun merkiksi), ja yhdistä neule pyöröneuleeksi
aloittaen pitsineuleen ensimmäisellä rivillä. Neulo viimeisiin 9 silmukkaan asti
(kainalosilmukat) SSK, 5 oikein, 2 oikein yhteen (jää 7 silmukkaa).
Koska nyt neulotaan pyörönä, niin pitsineuleen rivit 2 ja 4 neulotaan oikein, nurjan sijasta.
Jatka hihojen neulomista pitsineuleella kunnes ne ovat n. 2.5 cm lyhyemmät kuin haluttu
pituus.
Neulo sitten n. 2.5 cm aina-oikeata hihansuun reunukseksi. Päättele, käytä 2 numeroa
isompaa puikkoa.
VIIMEISTELY
Muotoile neule. Ompele napit. Pakkaa tavarasi.
Huomautus koosta: Voit helposti tehdä tämän jakun pienempänä tai suurempana luomalla
muutaman silmukan vähemmän tai enemmän alussa, ja/tai tekemällä raglanlisäyksiä
vähemmän tai enemmän, pidä vain huoli siitä että lopullinen silmukkamääräsi on 7 jaollinen.
Omasta raglan-matikasta olen kiitollinen Barbara Walkers´in Knitting from the Top, ja Laura
Chau´n upeasta (ja ilmaisesta) opetuksesta sivulla www.cosmicpluto.com/blog/?page_id=397

