lyhenteet

englanti

selitys

alt
alt
approx
beg
bet
bl

alternative
alternate
approximately
begin(ning)
between
back loop

bo
bor
cc
co

bind off (am.)
begin of the row
contrasting colour
cast on, cast-on

dec, decs
eon
eor
fl
foll
incs
k
k1
k2tog

decrease
end of needle
end or row
front loop
following, follows
increase, increasing;
knit
knit one
knit two together

k2tog tbl

knit two together through the
back loop
knit through the front and
back

vaihtoehtoisesti, tai
jokatoinen
noin
aloita, alku, aloitus, alusta
välissä, väliset
silmukan takareuna, from bl =
silmukan takareunasta
päättele silmukat
kerroksen alku
kontrastiväri
luo silmukat, (cast-on edge =
aloitusreuna)
kavenna, kavennus
puikon loppu(un)
kerroksen loppu(un)
silmukan etureuna
seuraava
lisää, lisäys
neulo oikein
neulo 1 oikein (neulo 1 o)
neulo kaksi silmukkaa oikein
yhteen
neulo 2 o kiertäen yhteen
(takareunoista)
neulo silmukka oikein etu- ja
takareunastaan (yhden
silmukan lisäys)
neulo 1 silmukka oikein etu- ja
takareunastaan
neulo silmukka kiertäen
(takareunasta)
neulo 1 o kiertäen
takareunasta
sl 1 s knitwise = nosta yksi
silmukka neulomatta niin kuin
neuloisit se oikein

kfb

k1fb
k tbl

knit 1 st through the front and
back
knit through the back loop

k1 tbl

knit 1 s trought the back loop

kwise

knitwise

l

left

lc

left cross

lt, ltw
m1

m1R

vasen, vasemmalle, esim.
palmikonkierrossa cross 2 L =
siirrä 2 s vasemmalle

vasemmalle kääntyvä
palmikonkierto
left twist, cable twist to the left vasemmalle kääntyvä
palmikonkierto
make one
lisää yksi silmukka: poimi
kahden silmukan välinen
lanka puikolle ja neulo se
kiertäen
make one right
oikealle kääntyvä lisäys; ota
silmukoiden välinen lanka
vasemmalle puikolle
takakautta ja neulo se oikein
etureunasta
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m1L

make one left

vasemmalle kääntyvä lisäys;
ota silmukoiden välinen lanka
vasemmalle puikolle etukautta
ja neulo se oikein
takareunasta

m1p

purled increase

nurja lisäys; ota silmukoiden
välinen lanka vasemmalle
puikolle takakautta ja neulo se
nurin kiertäen

m1Rp

make one right

oikealle kääntyvä lisäys; ota
silmukoiden välinen lanka
vasemmalle puikolle
takakautta ja neulo se nurin
etureunasta kiertäen (tämä
lisäys tehdään työn nurjalla
puolella)

m1Lp

make one left

vasemmalle kääntyvä lisäys;
ota silmukoiden välinen lanka
vasemmalle puikolle etukautta
ja neulo se nurin takareunasta
kiertäen (tämä lisäys tehdään
työn työn nurjalla puolella)

mc
pfb
pm
prev
psso

main colour
purl through the front and
back
place marker
previous
pass slipped stitch over

p
p1
p tbl

purl
purl one
Purl through the back loop

pwise

purlwise

pääväri
neulo silmukka nurin etu- ja
takareunasta
aseta silmukkamerkki
edellinen
vedä neulomatta nostettu
silmukka yli
nurja silmukka
neulo 1 s nurin (neulo 1 n)
Neulo nurin silmukan
takareunasta
sl 1 s purlwise = nosta yksi
silmukka neulomatta niin kuin
neuloisit se nurin

r
rc

right
right cross

rem
rep

remaining
repeat

rs
rt, rtw

right side
right twist, cable twist to the
right
Slip 1, knit 2 together, pass
slip stitch over the knit 2
together

sk2p

oikea, oikealle
oikealle kääntyvä
palmikonkierto
jäljelläolevat; loput
toista (esim. rep end of the
row = toista kerroksen
loppuun)
oikea puoli (op)
oikealle kääntyvä
palmikonkierto
Nosta 1 s neulomatta, neulo 2
s yhteen, vedä neulomatta
nostettu silmukka
yhteenneulottujen
silmukoiden yli
(silmukkamäärä vähenee
kahdella)
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s2kp

Slip 2, knit 1, pass slipped
stiches over

Nosta 2 s neulomatta
(yhtäaikaa, niinkuin neuloisit
ne oikein yhteen), neulo 1 o,
nosta neulomatta nostetut s:t
neulotun s:n yli

skp

Slip, knit, pass over; SKPO
(slip one, knit one, pass
slipped stitch over)

Ylivetokavennus; nosta
silmukka neulomatta, neulo
yksi silmukka, vedä nostettu
silmukka neulotun silmukan
yli

sl
sl1k

slip
slip 1 knitwise

nosta silmukka neulomatta
nosta silmukka oikein
neulomatta, niinkuin neuloisit
silmukan oikein

sl1p

slip 1 purlwise

nosta silmukka nurin
neulomatta, niinkuin neuloisit
silmukan nurin

sl st, ss
sm
ssk

slip stitch
slip marker
slip, slip, knit

neulomatta nostettu silmukka
Siirrä silmukkamerkkiä
Kahden noston kavennus;
nosta silmukka neulomatta
niin kuin neuloisit sen oikein,
nosta seuraava silmukka
samalla tavalla ja neulo
silmukat yhteen
takareunoistaan.

sssk

slip, slip, slip, knit

Nosta kolme silmukkaa
yksitellen peräkkäin
neulomatta niin kuin neuloisit
ne oikein ja neulo silmukat
yhteen takareunoistaan

st, sts
tbl

stitch, stitches
through back of loop

tog

together

tw
we
ws
w&t

twist
work even
wrong side
wrap and turn

silmukka, silmukat (s)
kiertäen takareunastaan
neulottu silmukka
yhteen, yhdessä ( esim. k2tog
= neulo 2 s oikein yhteen)
Kierto, palmikonkierto
jatka mallineuleen mukaisesti
nurja puoli (np)
Kiedo ja käännä; tapa neuloa
lyhennettyjä kerroksia; ohjeen
lopussa on selitetty
tarkemmin ko. w&t teko.

wyib
wyif
yo, yon
yrn
yfwd

with yarn in back
with yarn in front
yarn over, yarn over needle
yarn round needle
yarn forward

yarn

lanka työn takana
lanka työn edessä
langankierto, lk
langankierto, lk
lanka työn eteen, voi
tarkoittaa myös langankiertoa
lanka
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muuta
needles (knitting needles)
double pointed needles (DPN,
DPNS, DPS)
circular needle(s); circulars,
circs
cable needle (CN), cable
stitch holder
stitch marker(s), ring
marker(s)
flat knitting, knitting back and
forth
knitting in the round, circular
knitting

puikot
sukkapuikot

row
stocking stitch, st st (Br.)
stockinette stitch, st st (Am.)
garter stitch, gst;

kerros, krs
sileä neule
sileä neule
aina oikein -neule,
edestakaisneule;
joustinneule, resori
patenttineule
myös (half) fisherman's rib =
puolipatenttineule,
(full) fisherman's rib = (täys-,
perus-)patenttineule
helmineule
palmikko
kaava, mallineule, koko ohje
mallikuvio, -piirros
mallikerta
päätä silmukat
päätä silmukat
luo silmukat
jatka neulomista ilman
muotoiluja
jatka suoraan
Poimi silmukoita; poimi
silmukoita langan kanssa,
neuloen

rib, ribbing
fisherman's rib
shaker rib
patent stitch
moss stitch, seed stitch
cable
pattern (patt)
chart
motif
Cast(ing) off (Br.)
Bind(ing) off (Am.)
Cast(ing) on
Cont(inue) without shaping
work straight
pick up (stitches); pick up and
knit
edge stitch, selvage stitch
swatch
tension (Br.)
gauge (Am.)
yoke
collar

pyöröpuikot
palmikkopuikko (apupuikko)
silmukkamerkki (-merkit)
tasoneule
pyöröneule, suljettu neule
(join to knit in the round = liitä
pyöröneuleeksi)

reunasilmukka
mallitilkku
neuletiheys
neuletiheys
kaarroke
kaulus
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w&t (Wrap and turn)
w&t silmukan tekeminen
Neulo kunnes tulet kohtaan jossa tehdään w&t.
Työn oikealla puolella; pidä lanka työn takana, nosta seuraava silmukka vasemmalta puikolta oikealle
puikolle nurin neulomatta, tuo lanka nyt työn eteen, siirrä äsken neulomatta nostamasi silmukka takaisin
vasemmalle puikolla, käännä työ. Neulo ensimmäinen silmukka vähän tiukemmaksi.
Työn nurjalla puolella; vie lanka työn taakse, nosta seuraava silmukka vasemmalta puikolta oikealle puikolle
nurin neulomatta, tuo nyt lanka työn eteen, siirrä äsken nostamasi silmukka takaisin vasemmalle puikolle,
käännä työ. Neulo ensimmäinen silmukka vähän tiukemmaksi.
Nyt sinulla on normaalin silmukan juuressa silmukka joka ”kuristaa” silmukkaa.

w&t silmukan ylineulominen
Neulo normaalisti kunnes tulet w&t silmukan kohtaan.
Työn oikealla puolella: nosta silmukka neulomatta (niin kuin neuloisit nurin) oikealle puikolle, nosta
silmukan juuressa oleva kiedottu ”silmukka” myös oikealle puikolle. Asettele nyt nämä kaksi nostettua
silmukkaa niin, että ne ovat puikolla peräkkäin, eivät siis ristissä toistensa kanssa, palauta ne vasemmalla
puikolle ja neulo ne yhteen (juuressa ollut kiedottu silmukka jää alimmaiseksi).
Työn nurjalla puolella: oikealla puikolla; nosta takaa alakautta vasemmalla puikolla olevan w&t-silmukan
juuressa oleva kiedottu ”silmukka” vasemmalle puikolle, siirrä tuo nostettu silmukka puikolla olevan
silmukan vasemmalle puolelle ja neulo nämä kaksi silmukkaa nurin yhteen.
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