
Merino Extrafine 120  

Miehen jakku 

 

Koko: XXS(XS)S(M)L.  

Mitat: Vartalonympärys 86(94)102(110)118 cm, kokopituus 

66(67)68(69)70 cm ja hihan sisäpituus 48 cm.  

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (50 g =120 m) -lankaa 

450(500)550(600)650 g tummansinistä (00150) ja 

50(50)100(100)100 g tummanharmaata (00163).  

Prym puikot: Nro 4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 4 

tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 7 nappia.  

Tiheys: 21 s ja 27 krs sileää neuletta = 10 cm.  

Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

 

Takakappale: Luo t.sinisellä langalla 82(90)98(106)114 s ja neulo 

joustinneuletta 6 cm. Aloita sitten sileä neule ja lisää sen aikana 

molemmissa reunoissa joka 14. krs 6x1 s =94(102)110(118)126 s. Kun 

kappaleen korkeus on 42,5 cm, päätä molemmissa reunoissa 

kädentietä varten joka 2. krs 1x2(3)4(4)5 s, 1x2(2)2(3)3 s, 1x2 s ja 2x1 s =78(84)90(96)102 s. Kun 

kädentien korkeus on 21,5(22,5)23,5(24,5)25,5 cm, päätä keskimmäiset 32(34)36(38)40 s pääntietä 

varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x1 s ja päätä 

samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x7(7)7(9)9 s ja 2x6(7)8(8)9 s. Neulo pääntien toinen 

puoli peilikuvaksi. 

 

Vasen etukappale: Luo t.sinisellä langalla 39(43)47(51)55 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Aloita sitten 

sileä neule ja lisää sen aikana oikeassa reunassa joka 14. krs 6x1 s =45(49)53(57)61 s. Kun kappaleen 

korkeus on 42,5 cm, päätä kappaleen oikeassa reunassa kädentie-s:t kuten takana ja aloita samalla 

etureunassa pääntien viistotus. Eli kavenna joka 2. krs 6(7)8(9)10x1 s ja vielä joka 4. krs 12x1 s. Päätä 

lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana.  

 

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo t.sinisellä langalla 50(50)54(54)58 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Muuta viimeisellä eli 

nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 50(52)54(56)60 s. Aloita sitten sileä neule ja tee 6 cm:n kuluttua raidat 

eli neulo 8 krs t.harmaalla, 4 krs t.sinisellä, 8 krs t.harmaalla ja jatka t.sinisellä. HUOM: Lisää samalla 

molemmissa reunoissa ensin joka 10. krs 8(1)0(0)0x1 s, sitten joka 8. krs 3(12)9(6)3x1 s sekä vielä 

joka 6.krs 0(0)6(10)14x1 s =72(78)84(88)94 s. Kun hihan pituus on 48 cm, päätä molemmissa 

reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x3(3)4(4)5 s, 2x2 s, 14(16)17(18)19x1 s ja 3x2 s. Päätä loput 

18(20)22(24)26 s kerralla. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi t.sinisellä langalla pyöröpuikolle molemmista etureunoista 86 s, 

etukappaleiden pääntien reunoista 49(50)53(54)55 s ja niiden väliin takakappaleen pääntien reunasta 



46(48)50(52)54 s. Neulo näillä 316(320)328(332)336 s:lla joustinneuletta siten, että aloitat sen nurjalla 

puolella reuna-s:n sisäpuolella neulomalla 2 s n, 2 s o, jne. Tee 5. krs:lla napinlävet vasempaan 

etureunaan eli neulo 3 s, päätä 2 s, *neulo 11 s, päätä 2 s*, toista *-* vielä 5 kertaa ja neulo krs loppuun. 

Luo napinläpi-s:t seuraavalla krs:lla uudelleen. Kun reunuksen korkeus on 3 cm, päätä s:t. Kiinnitä vielä 

napit ja hihat. 
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