
5102     Monroe-jakku 

 

Koko:                        XS             (S )            M        (L)            XL    

 

Vartalonympärys:     86             (94)          102      (110)          118 

 

Pituus:                      52             (54)          56           (57)             58 
 

Lanka:                       Cewec LIDO ( 28% puuvilla, 18% pellava, 18% bambu, 36% villa, 50 g 

                                                   = 120 m), LINEA (34% pellava, 29% puuvilla, 37% viskoosi, 50 g = 215 m)  
 
 

Langanmenekki: 

Lido väri 201               7               (8)            9           (9)             10 kerää 

Linea väri 01               4               (5)            6           (6)               6 kerää 

Linea väri 22                   1               (1)            1           (1)               1 kerä 

 
 

Puikot:                     Pyöröpuikko nro 5½ ja 6 mm, virkkuukoukku nro 3 

 

Tiheys:                    16 s = 10 cm helmineuletta 2-krt. langalla, Lido + Linea  

 

Lyhenteet:               s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = yhteen 

 

Mallineule:              1. krs: Neulo 1 o, 1 n, toista koko krs:n ajan. 

2-krt. helmi-            2. krs: Neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin. 

neule:                        3. krs: Neulo 1 n, 1 o, toista koko krs:n ajan.  

                                               4. krs: Neulo nurjat s:t nurin ja oikeat oikein.  

                                             Toista näitä 4 krs:ta. 
                                  
 

Taka- ja etukappaleet: Luo 2-krt. langalla, Lido + Linea väri 01, 132 (144) 156 (168) 

180 s pyöröpuikolle nro 5½ ja neulo 2-krt. helmineuletta ohjeen mukaan. 
Kun työn korkeus on 3 cm, vaihda työhön pyöröpuikko nro 6.  
Laita s-merkki kummallekin sivulle, 70 (76) 82 (88) 94 s takakappaletta ja 31 (34) 37 (40) 43 s 
molempia etukappaleita varten. 
Jatka neuloen 2-krt. helmineuletta kunnes työn korkeus on 31 (34) 35 (35) 35 cm.  
Päätä seuraavalla op:n krs:lla kädenteitä varten seuraavasti: Neulo 4 s:n päähän s-merkistä, 
päätä 8 s, neulo 4 s:n päähän seuraavasta s-merkistä ja päätä 8 s. Työssä on nyt jäljellä 62 
(68) 74 (80) 86 s takakappaletta ja 27 (30) 33 (36) 39 s kumpaakin etukappaletta varten. 
Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 

 

Vasen etukappale: Päätä kädentien reunassa joka 2. krs:lla 3, 2, 1 s = työssä on jäljellä 

21 (24) 27 (30) 31 s. Neulo kunnes työn korkeus on 42 (44) 46 (47) 48 cm. Päätä olkaa varten 



joka 2. krs:lla 3,3,2,1 (3,3,2,2,1) 4,3,2,2,1 (4,3,3,2,1,) 4,3,3,2,1,1 s = työssä on jäljellä 12 (13) 
15 (17) 19 s, jotka jätetään odottamaan s-pitäjälle. 

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 

Takakappale: Päätä kädenteitä varten kummassakin reunassa kuten etukappaleissa. 

Työssä on nyt jäljellä 50 (56) 62 (68) 74 s. Neulo kunnes takakappale on 2 cm lyhyempi kuin 
annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 22 (26) 28 (30) 32 s s-pitäjälle ja 
neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 1,1 s 
= työssä on jäljellä 12 (13) 15 (17) 19 s, jotka jätetään odottamaan s-pitäjälle. Neulo toinen 
puoli peilikuvaksi. 
 

Hihat: Luo 38 (40) 42 (44) 46 s sukkapuikoille nro 5½ 2-krt. langalla, Lido + Linea.  

Neulo suljettuna 2-krt. helmineuletta kuten miehustassa. Kun työn korkeus on 3 cm, vaihda 
työhön sukkapuikot nro 6. Kun hihan pituus on 7 cm, aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n alussa ja 
lopussa. Neulo lisätyillä s:oilla mallineuletta.  
Toista lisäykset joka 8. krs:lla yhteensä 8 kertaa – 54 (56) 58 (6) 62 s. 
Kun hihan pituus on 41 (41) 42 (43) 44 cm, päätä hihan alasauman keskimmäiset 8 s = krs:n 
ensimmäiset ja viimeiset 4 s. Jatka neuloen tasona. Päätä vielä hihan kummassakin reunassa 
joka 2. krs:lla 3, 2, 1 s (kaikki koot samoin) = 34 (36) 38 (40) 42 s. Neulo kunnes hihan pituus 
on 59 (59) 60 (61) 61 cm. 

Neulo 3 o yht ja päätä s:t samalla – toista koko krs:n ajan – HUOM: XS-koko 
neulo krs:n lopussa 4 o yht –  M-koko neulo krs:n lopussa 2 o yht – L-koko neulo krs:n 
lopussa 4 o yht. Neulo toinen hiha samoin. 
 

Viimeistely: Yhdistä olkasaumat neuloen. Kiinnitä hihat paikoilleen. 

 

Virkatut reunukser: Virkkaa koukulla nro 3 ja 1-krt. vaaleanliilla Linealla 1 ks-krs jakun 

helmaan, etureunoihin ja pääntielle. Virkkaa lopuksi 1 krs rapuvirkkausta (ks:oita takaperin). 
 
Virkkaa samanlaiset reunukset hihansuihin. 
Päättele kaikki langanpäät np:lle. 
Levitä neule kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.  
 
 

Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal 

 
 
 
 
 
 
 
 


