
4703 GUNDA-jakku 

 

Taka- ja etukappaleet: 

Luo 115 (127) 139 (151) 163 s. Neulo tasona mallineuletta ohjeen mukaan.  

Laita s-merkit kummallekin sivulle: 30 (33) 36 (39) 42 s (etukappale), 55 (61) 67 

(73) 79 s (takakappale), 30 (33) 36 (39) 42 s (etukappale). 

Neulo kunnes työn korkeus on 30 (31) 32 (33) 35 cm (viimeisenä np:n krs).  

Koko: S (M) L (XL) XXL 
 

 

Vartalonympärys: 88 (98) 107 (116)  125 cm 
 

 

Pituus: 

 

50 (52) 54 (56) 58 cm  

Lanka: 

 

Cewec Bamboo Bloom (48% bambu, 44% villa, 8% 

polyakryyli)  
100 g = 140 m  

 
Langanmenekki:  

väri 304 
 

 

5 

 

(5) 

 

6 

 

(6) 

 

7 kerää 

 

Puikot: 
 

Pyöröpuikko (40 ja 60 cm) nro 6 
Virkkuukoukku nro 5 

 
Tiheys: 13 s = 10 cm puikoilla nro 6  

Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät 
puikot 

 
Lyhenteet: 

 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = 

yhteen 
 

HUOM: 
 
 

 

Taka- ja etukappaleet neulotaan tasona pyöröpuikolla. Hihat 
neulotaan suljettuna pyöröpuikolla. 
 

Neulottaessa kannattaa ottaa huomioon, että valmis neule 
venyy käytettäessä jonkin verran pituussuunnassa.  

 
Mallineule, taka- 

ja etukappaleet 

1.krs (np): Nosta 1 s, *5 o, 1 n*, toista *-* kunnes puikolla 

on jäljellä 1 s, neulo krs:n viim. silmukka nurin. 
2.krs (op): Nosta 1 s, *5 o, 1 o ed.krs:n s:sta 

(patenttisilmukka)*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 
neulo krs:n viim. silmukka nurin. 

 
Mallineule, hihat 1.krs: 1 (2) 3 (4) 5 n, *1 o, 5 n*, toista *-* kunnes krs:lla 

on jäljellä 2 (3) 4 (5) 6 s, 1 r, 1 (2) 3 (4) 5 n. 

2.krs: 1 (2) 3 (4) 5 o, *1 o ed. krs:n s:sta 

(patenttisilmukka), 5 o*, toista *-* kunnes krs:lla on jäljellä 2 

(3) 4 (5) 6 s, 1 o ed. krs:n s:sta, 1 (2) 3 (4) 5 o. 

 



Päätäkädenteitä varten seuraavasti:  *Neulo 1 s:n päähän s-merkistä, päätä 2 s*, 

toista *-*, neulo krs loppuun. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 

Takakappale: Neulo kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) 23 cm. Päätä s:t. 

Etukappale: Kun kädentien korkeus on 10 (11) 12 (13) 13 cm, päätä pääntietä 

varten kappaleen etureunassa joka 2.krs:lla 4-3-2-1 (5-3-2-1-1) 6-3-2-1-1 (7-3-2-1-

1) 7-3-2-2-1-1 s.  

Kun kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) 23 cm, päätä s:t. 

Ompele olkasaumat. 

 
Hihat: 

Poimi kädentieltä pyöröpuikolle (40 cm) 51 (53) 55 (57) 59 s. Laita krs:n alkuun s-

merkki.  

Poimi olkasauman kummaltakin puolelta yhtä monta s:aa ja neulo olkasauman 

keskikohdassa patenttisilmukka.  

Kun hihan pituus on34 (34) 35 (36) 36 cm (tai se on halutun mittainen), päätä s:t 

melko tiukasti. 

 

Viimeistely: 

Virkattu reunus: Virkkaa etureunoihin ja pääntielle 1 krs kiinteitäketjusilmukoita. 

Päättele kaikki langanpäät np:lle. Kastele neule (kts pesuohjeet vyötteestä) ja levitä 

kuivumaan annettujen mittojen mukaan. 

 

 
   

Suunnittelija: Jette Strombski 


