
Wool4future  

Naisen jakku  

 

Koko: XS(S)M(L)XL 

Lanka: Schachenmayr wool4future (35 CO, 33 PES, 30 WO, 2 

muut kuidut, 50 g =165 m). 500(550)600(700)750 g 

tummanharmaata (00098) ja 50 g joka kokoon kutakin: roosaa 

(00045), vaaleaa lilaa (00040) sekä vaaleankeltaista (00020). 

Prym puikot:: 5 mm sekä reunuksia varten pitkä pyöröpuikko 5 mm 

tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 21 s ja 30 krs pintaneuletta = 10 x 10 cm. 

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 108(116)124(132)140 cm, koko 

pituus 73(74)75(76)77 cm ja hihan sisäpituus 45(46)47(48)49 cm. 

Pintaneule: 1.krs: reuna-s, *1 s o, 2 s n, 1 s o*, toista *-* ja neulo 

krs:n lopussa 1 s o ja tee reuna-s. Toista jatkossa 1. krs:ta sekä työn 

nurjalla että oikealla puolella. 

 

Takakappale: Luo tummanharmaalla langalla 115(123)131(139)147 

s ja aloita pintaneule. Kun kappaleen korkeus on 53 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3 s ja 

1(2)3(4)5x1 s =107(113)119(125)131 s. Kun kädentien korkeus on 

20(21)22(23)24 cm, jätä keskimmäiset 39(41)43(45)47 s pääntietä 

varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 2 krs:n kuluttua 1x1 s. 

Päätä seuraavalla oikean puolen krs:lla olan 33(35)37(39)41 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

Taskut: Luo tummanharmaalla langalla 27 s ja neulo sileää neuletta 15 cm. Jätä s:t odottamaan ja tee 

toinen tasku samoin. 

 

Vasen etukappale: Luo tummanharmaalla langalla 51(55)59(63)67 s ja aloita pintaneule. Kun 

kappaleen korkeus on 31 cm, tee taskun kohta näin: Neulo reuna-s, 11(13)15(17)19 s pintaneuletta, 

27 s ainaoikein -neuletta ja 11(13)15(17)19 s pintaneuletta sekä reuna-s. Neulo s:t tässä järjestyksessä 

4 krs:n ajan. Päätä seuraavalla krs:lla ainaoikein -neuleiset s:t ja ota toisen taskun odottamassa olevat s:t 

niiden tilalle. Jatka kaikilla s:illa pintaneuletta. Kun kappaleen korkeus on 53 cm, tee sivussa (=kappaleen 

oikea reuna) kädentiekavennukset kuten takana ja aloita samalla etureunassa pääntien viistotus. Eli 

kavenna vasemmassa reunassa joka 4. krs 14(15)16(17)18x1 s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla 

korkeudella kuin takana. 

 

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo roosalla langalla 59(63)63(67)67 s ja neulo pintaneuletta raidoittaen 6 krs roosalla, 6 krs 

vaalealla lilalla ja 6 krs vaaleankeltaisella, jatka tummanharmaalla. HUOM: Lisää 6. krs:lla molemmissa 

reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6. krs vielä 15(15)17(17)19 kertaa =91(95)99(103)107 s. 

Kun hihan pituus on 45(46)47(48)49 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x3 

s ja 2x1 s. Päätä loput 81(85)89(93)97 s kerralla. 



 

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

Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä taskupussit nurjalle puolelle. Poimi pyöröpuikolle 

tummanharmaan langan avulla oikeasta etureunasta 144(147)150(153)156 s, neulo takakappaleen 

pääntien odottamassa olevat s:t ja poimi vielä vasemmasta etureunasta 144(147)150(153)156 s. Neulo 

näillä 327(335)343(351)359 s:lla pintaneuletta 3 cm. Päätä s:t. Kiinnitä vielä hihat.  
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