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Gimsteinn 
Johanna Vaurio-Teräväinen 

 

 

 

Islannin maaginen luonto on inspiroinut Johannaa tämän upean ja monikäyttöisen islantilaistyyppisen neulemekon 

suunnittelussa. Mekko on kiva pukea vaikka legginsien ja istahtaa takan lämpöön juomaan kupponen ystävien kanssa. 

Voit lähteä sillä kevään pikkupakkasilla hiihtolenkille, etkä kastu pienessä vesisateessakaan.  

Se on ihan verraton käyttövaate joka hetkeen! 

 

Gimsteinn on nopea neuloa. Kokoja on useita ja voit valita kahdesta eri helmaleveydestä.  

Myös vyötärökavennuksilla ja koristepalmikoilla tai niiden pois jättämisellä voit vaikuttaa vartalon malliin.  

Itse mekossa etu- ja takakappaleet ovat samanlaiset, joten voit pukea sen kummin päin vain. Tällä ohjeella onnistut! 

Nautinnollisia neulehetkiä toivottaa 

Johanna  

http://www.arteeni.fi/
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Info 
Lanka: Istex Léttlopi 50g/100 m allaolevan taulukon mukaisesti.  

Helman pituuden muutos: 1 kerä lankaa lisää helmaan pituutta noin 10 cm koossa M ja 8 cm koossa XL.  

Puikot: 80 cm pyöröpuikot ja sukkapuikot 4,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 20s / 10 cm, varmista käsiala neulomalla suljettua sileää neulosta. 

 

 

 

Koot ja mitat XS S M L XL 2XL 3XL 

Rinnanympärys 82 cm 90 cm 98 cm 106 cm 114 cm 122 cm 130 cm 
Lantion ympärys ja helma 
(leveämpi helma) 

88 cm 
(96 cm) 

96 cm 
(104 cm) 

104 cm 
(112 cm) 

112 cm 
(120 cm) 

120 cm 
(128 cm) 

128 cm 
(136 cm) 

136 cm 
(144 cm) 

Hihan ympärys 31 cm 31 cm 35 cm 35 cm 37 cm 39 cm 41 cm 

Pituus  n. 83 cm n. 86 cm n. 89 cm n. 92 cm n. 95 cm n. 98 cm n. 101 cm 
 

 

Islanninlampaiden villa on kehittynyt pohjoisen saarivaltion karuihin 

oloihin ja sille onkin ominaista hyvä tuulen ja kosteuden sieto. 

Islannissa näistä villoista tehtyjä vaatteita käytetään vähän 

paksuudesta riippuen sekä sisä- että ulkovaatteina.  

Gimsteinn -mekossa voi ulkoilla hyvin pikku pakkasillakin tai pienessä 

vesisateessa,  

varsinkin kun vaatteen pinta on päässyt jälkikäsittelyn ja käytön 

myötä pörhentymään.  

 

 

Jaa kuvia neuleesta Somessa  
#johannavauknits  

#johannavauknits_gimsteinn  
#arteeni #arteeni_gimsteinn 
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