Orknay jakku
by Marie Wallin

Koot: S(M)L(XL)XXL
Vaatteen mitat: Ympärys 89(98)110(122)137 cm, pituus n. 50(52)54(56)58 cm ja hihan sisäpituus 44(45)46(46)46 cm.
Lanka: Rowan Felted Tweed -lankaa (75merino-WO + 25WP + 25CV, 50 g = n. 175 m),
100(100)100(150)150 g väriä (157) = A,
50(50)50(50)100 g väriä (159) = B ja sama määrä väriä (151) = C,
50 g kutakin seuraavaa väriä: (183) = D, (152) = E, (170) = F, (158) = G, (154) = H, (184) = I, (175) = K, (153) = L,
(160) = M ja (181) = N.
Puikot Prym: 2½ ja 3½ mm tai käsialan mukaan, 9 nappia.
Sileä neule: Op:n krs:illa o ja np:n krs:illa n kirjoneuleena.
Joustinneule: 2o 2n myös kirjoneuleena.
Tiheys: 25 s ja 29 krs sileää kirjoneuletta puikoilla 3½ = 10x10 cm.
Takakappale: Luo A:lla 110(122)138(154)170 s ohuemmille puikoille ja neulo joustinneuletta (aloita op:n krs:lla 2o) 2 krs.
Jatka joustinta kirjoneuleena niin, että oikeat s:t tulevat edelleen o A:lla, mutta nurjat s:t n B:llä. Kun joustimen korkeus on 18
krs, katkaise lanka B ja neulo A:lla joustinta vielä 2 krs kaventaen viimeisellä krs:lla krs:n lopussa 1 s:n =
111(123)137(153)171 s. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo ruutupiirroksen mukaista kirjoneuletta aloittaen kukin koko
oikean reunan nuolestaan. Kun työn korkeus on 31(32)33(34)35 cm ja viimeisenä on np:n krs, aloita kädentiet. Päätä
kummastakin reunasta krs:n alussa 5(6)7(8)9 s = 101(111)123(137)153 s (kavennuksia ei ole piirretty, katso värijärjestys
alemmasta kerroksesta). Kavenna sitten kummastakin reunasta 1 s joka krs seuraavien 5(7)7(9)15 krs:n ajan, sitten 1 s joka
2. krs 5(6)8(9)7x = 81(85)93(101)109 s. Kun kädentien korkeus on 18(19)20(21)22 cm ja viimeisenä on np:n krs, aloita
olkapäät ja pääntie. Päätä krs:n alussa 6(7)8(9)10 s, neulo kerrosta, kunnes oikealla puikolla on 16(17)19(22)24 s, käännä
työ, jätä loput s:t odottamaan ja neulo pääntien puolet erikseen. Päätä np:n krs:n alussa 1 s = pääntien reunassa. Jatka np:n
krs loppuun. Päätä olalta 6(7)8(9)10 s ja neulo pääntielle kaventaen sen reunassa 2 o yhteen. Kavenna pääntieltä seur. krs:n
alussa 1 s ja op:n krs:lla loput 7(7)8(10)11 olan s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi niin, että päätät aluksi op:n krs:lla
työn keskimmäiset 37(37)39(39)41 s. Olan päätökset tulevat np:n krs:illa.
Vasen etukappale: Luo A:lla ohuemmille puikoille 59(63)71(79)87 s ja neulo joustin kuten takana lisäten viimeisellä krs:lla
tasavälein 0(2)1(1)2 s = 59(65)72(80)89 s. Neulo paksummilla puikoilla kirjoneuletta kuten takana (aloita samasta
kohdasta). Kavenna kädentie sivureunassa samalla korkeudella ja samoin kuin takana = 44(46)50(54)58 s. Kun kädentien
korkeus on 24(24)26(26)28 krs matalampi kuin taka-kpl:n kädentie olkapään alkaessa, aloita etureunassa pääntie. Päätä np:n
krs:lla etureunasta 13 s kerran. Kavenna sitten 1 s joka krs yhteensä 6x, sitten 1 s joka 2. krs 5(5)6(6)7x ja vielä 1 s joka 4.
krs kerran = 19(21)24(28)31 s. Päätä olkapää samalla korkeudella ja samoin kuin takana op:n krs:illa (3 osassa).
Oikea etukappale: Neulo vasemman peilikuvaksi (paitsi kirjoneulekuviot), mutta tee siihen napinlävet seuraavasti: neulo op:n
krs:lla työn reunasta 3 s, neulo 2 o yhteen ja tee lk puikolle. Neulo alin napinläpi krs:lla 5, muiden napinläpien kohdat saat,
kun merkitset jo neulottuun vasempaan etukappaleeseen niiden paikat tasavälein huomioiden, että ylin tulee n. 1 cm
pääntien yläpuolelle reunukseen.
Hihat: Luo ohuemmille puikoille 46(46)50(50)54 s ja neulo joustin kuten takana kaventaen/lisäten viim. krs:lla 1 s =
45(47)49(51)53 s. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo ruutupiirroksen mukaista kirjoneuletta aloittaen kukin koko
nuolestaan. Levennä hihaa lisäämällä 1 s kumpaankin reunaan 3. krs:lla. Jatka leventämistä lisäämällä molempiin reunoihin 1 s
joka 4. krs, kunnes työssä on 73(77)83(91)99 s. Jatka lisäämisiä joka 6. krs, kunnes työssä on 85(89)93(97)101 s. Kun hihan
pituus on 44(45)46(46) cm, aloita pyöriö. Päätä kummastakin reunasta krs:n alussa 5(6)7(8)9 s = 75(77)79(81)83 s.
Kavenna sitten kummastakin reunasta 5x1 s joka krs, sitten 1 s joka 2. krs, kunnes jäljellä on 51 s. Kavenna taas 1 s
molemmista reunoista joka krs, kunnes jäljellä on 25 s. Päätä molemmista reunoista 5 s ja loput 15 s. Neulo toinen hiha
samoin.

Viimeistely: Levitä kpl:t tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Poimi pääntien reunasta
ohuemmille puikoille A:lla oikeasta etupääntiestä 38(38)39(39)42 s, niskasta 44(44)46(46)48 s ja vasemmasta etupääntiestä
kuten oikeasta = 120(120)124(124)132 s. Neulo np:n krs:lla: 1 o, 2 n, *2 o, 2 n*, toista koko krs ja loppuun 1 o. Neulo
sitten joustinta kirjoneuleena niin, että nurjat s:t ovat B:llä. Kun kirjoneuletta on 5 krs, katkaise B ja neulo vielä 1 krs joustinta
A:lla ja päätä s:t np:lla joustinta neuloen. Luo A:lla ohuemmille puikoille vasenta etureunaa varten 7 s ja neulo op:n krs:lla 2o,
1n, 1o, 1n, 2o. Jatka tätä joustinta niin paljon, että kaitale riittää helmasta pääntiereunuksen yläreunaan. Päätä s:t. Neulo
oikeaan etureunaan samoin, paitsi tee op:n krs:illa napinlävet samoille korkeuksille kuin etukappaleessa: 2o, 1n, 1 lk, 2 n
yhteen, 2 o (= napinläpi-krs). Ompele kaitaleet paikoilleen. Ompele sivusaumat, hihojen saumat sekä istuta hihat. Ompele
napit.
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