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LANKA: Novita 7 Veljestä  
(75 WO +25 PA, 150 g = 300 m). 
200 g valkoista (011), 
250 g luonnonvalkoista (010),  
250 g vaaleanharmaata (047),  
200 g harmaata (043).
Novita 7 Veljestä Nostalgia  
(75 WO + 25 PA, 100 g = 200 m).  
150 g mustaharmaakirjavaa (093).
PUIKOT: 3,5 mm. Reunuksia varten 
yhtä paksu 80 cm pitkä pyöröpuikko 
tai käsialan mukaan.
JOUSTINNEULE: 1 o, 1 n.
PALMIKKO- JA NYPPYNEULEET: 
Neulo ruutupiirrosten sekä ohjeen 
mukaan. Toista aina piirrosten kor-
keutta. 
SILEÄ NEULE: Neulo oikealla oikein 
ja nurjalla nurin.
AINAOIKEINNEULE: Neulo kaikki 
krs:t oikein.

PALA 1: Luo tummemman harmaal-
la langalla 55 s ja aloita palmikkoku-
viot: neulo *9 s:lla sileää neuletta, 
tee 14 s:lla palmikkoa ruutupiir-
roksen E mukaan*, toista *-* vielä 
kerran ja neulo 9 s:lla sileää neulet-
ta. Neulo jatkossa s:t tässä järjes-
tyksessä. Kun kappaleen korkeus 
on 31 cm, päätä s:t kerralla. Neulo 
yhteensä 2 tällaista kappaletta.
PALA 2: Luo valkoisella langalla 67 s 
ja aloita palmikkokuviot: neulo *10 
s:illa sileää neuletta, tee 9 s:lla pal-
mikkoa ruutupiirroksen F mukaan*, 

toista *-* vielä 2 kertaa ja neulo 10 
s:lla sileää neuletta. Neulo jatkossa 
s:t tässä järjestyksessä. Kun kap-
paleen korkeus on 20 cm, päätä s:t 
kerralla. Neulo yhteensä 2 tällaista 
kappaletta.
PALA 3: Luo vaaleanharmaalla 
langalla 70 s ja aloita palmikkokuvi-
ot: neulo 6 s:lla sileää neuletta, tee 
11 s:lla palmikkoa ruutupiirroksen 
B mukaan (aloita piirros sen 8. eli 
oikean puolen krs:lta), neulo 6 s:lla 
sileää neuletta, tee 24s:lla palmikkoa 
ruutupiirroksen C mukaan (tee 1. 
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eli oikean puolen krs:lla 4 n, 6 o, 4n, 
6 o, 4 n), neulo 6 s:lla sileää neuletta, 
tee 11 s:lla palmikkoa ruutupiirrok-
sen B mukaan (aloita piirros sen 8. 
eli oikean puolen krs:lta) ja neulo 
6 s:lla sileää neuletta. Neulo jatkossa 
s:t tässä järjestyksessä ja toista 
piirrosten korkeutta. HUOM: Tee 
palmikoiden vasemmassa reunassa 
ruutupiirroksen B 6. krs:n palmi-
konkierto peilikuvana eli nosta 3 s 
apupuikolle työn taakse, neulo 4s 
oikein ja apupuikon s:t oikein. Kun 
kappaleen korkeus on 33 cm, päätä 
s:t kerralla. Neulo yhteensä 2 tällais-
ta kappaletta.
PALA 4: Luo luonnonvalkoisella 
langalla 65 s ja aloita palmikko- se-
kä nyppyraidat: neulo 8 s:illa sileää 
neuletta, *tee 3 s:lla ruutupiirroksen 
A mukaan nyppyneuletta (aloita piir-
ros sen 6. eli oikean puolen krs:lla) ja 
neulo 7 s:lla sileää neuletta*, toista 
*-* vielä kerran. Tee sitten 9s:lla 
palmikkoa ruutupiirroksen F mu-
kaan, *neulo 7s:lla sileää neuletta, 
tee 3 s:lla ruutupiirroksen A mukaan 
nyppyneuletta (aloita piirros sen 6. 
eli oikean puolen krs:lla)*, toista *-* 
vielä kerran ja neulo 8 s:lla sileää 
neuletta. Neulo jatkossa s:t tässä 
järjestyksessä ja toista piirrosten 
korkeutta. Kun kappaleen korkeus 
on 28 cm, päätä s:t kerralla. Neulo 
yhteensä 2 tällaista kappaletta.
PALA 5: Luo kirjavalla langalla 73 s 
ja aloita mallineuleet: *neulo 9 s:lla 
joustinneuletta, 2s:lla sileää nurjaa 
(=oikealla nurin ja nurjalla oikein), tee 
5 s:lla palmikkoa ruutupiirroksen G 
mukaan*, toista *-* vielä 3 kertaa ja 
neulo 9s:lla joustinneuletta. Neulo 
jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun 
kappaleen korkeus on 26cm, päätä 
s:t kerralla. Neulo yhteensä 2 tällais-
ta kappaletta.
PALA 6: Luo tummemman harmaalla 
langalla 34 s ja aloita palmikkorai-
dat: neulo 5 s:lla sileää neuletta, tee 
24 s:lla ruutupiirroksen C mukaan 
palmikkoa ja neulo 5 s:lla sileää 
neuletta. Neulo jatkossa s:t tässä 
järjestyksessä. Kun kappaleen korke-
us on 31 cm, päätä s:t kerralla. Neulo 
yhteensä 2 tällaista kappaletta.
PALA 7: Luo valkoisella langalla 66 s 
ja aloita palmikko- ja nyppyraidat: 
neulo 3 s:lla sileää neuletta, *neulo 
3 s:lla nyppyneuletta ruutupiirrok-
sen A mukaan (neulo piirroksesta 
ensin sen 6. krs), neulo 1 s:lla sileää 
neuletta, tee 14s:lla palmikkoa ruu-
tupiirroksen E mukaan, neulo 1 s:lla 
sileää neuletta*, toista *-* vielä 
2kertaa, tee 3 s:lla nyppyneuletta 
ruutupiirroksen A mukaan (neulo 
ensimmäiseksi sen 6.krs) ja neulo 
3 s:lla sileää neuletta. Neulo jatkossa 

RUUTUPIIRROKSET

= nurja s, neulo nurjalla oikein
= oikea s, neulo nurjalla nurin
= lisää silmukka neulomalla silmukoiden välinen lanka oikein
= siirrä 3 s neulomatta oikeanpuoleiselle puikolle. Vedä 3 s:n ryhmän oi-
keanpuoleisin s 2 seuraavan s:n yli.
Siirrä jäljelle jääneet 2 s vasemmalle puikolle ja neulo 1 o, ota langankierto 
puikolle ja neulo 1o.
= nosta 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 n ja apupuikolta 2 o
= nosta 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o ja apupuikolta 1 n
= nosta 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o ja apupuikolta 2 o
= nosta 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o ja apupuikolta 2 o
= nosta 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 n ja apupuikolta 3 o
= nosta 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o ja apupuikolta 2 n
= nosta 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o, 1 n ja apupuikolta 2 o
= nosta 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o ja apupuikolta 3 o
= nosta 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 o ja apupuikolta 3 o
= neulo 1 s 3 kertaa (o, n, o), käännä työ ja neulo 3 n, käännä työ ja neulo 3 o
= neulo 3 s oikein yhteen
= nosta 4 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein
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s:t tässä järjestyksessä ja toista 
piirrosten korkeutta. Kun kappaleen 
korkeus on 30cm, päätä s:t kerralla. 
Neulo yhteensä 2 tällaista kappa-
letta.
PALA 8: Luo vaaleanharmaalla 
langalla 84 s ja aloita palmikkoku-
viot: *neulo 5 s:lla sileää neuletta, 
tee 11 s:lla palmikkoa ruutpiirrok-
sen B mukaan (aloita piirros sen 
8. krs:lta)*, toista *-* vielä kerran, 
neulo 20 s:lla sileää neuletta, *tee 
11 s:lla palmikkoa ruutupiirroksen B 
mukaan (aloita piirros sen 8. krs:lta), 
neulo 5 s:lla sileää neuletta*, toista 
*-* vielä kerran. Neulo jatkossa s:t 
tässä järjestyksessä. Kun kappaleen 
korkeus on 5 cm, neulo keskim-
mäisillä 12 s:lla ainaoikeaa ja jatka 
muilla s:illa kuten aiemminkin. Kun 
kappaleen korkeus on 5,5 cm, jatka 
neulomista oikeanpuoleisilla 42 s:lla 
ja jätä vasemmanpuoleiset 42 s 
odottamaan pääntiehalkiota varten, 
neulo pääntien reunassa edelleen 
6 s:lla ainaoikeaa.
   Kun pääntien korkeus on 20 cm, 
katkaise lanka ja neulo odottamaan 
jätetyillä vasemmanpuoleisilla s:illa 
vastaavasti. Yhdistä kaikki silmukat, 
jatka keskimmäisillä 12 s:lla ainaoi-
keaa ja muilla s:illa kuten aiemminkin 
kunnes kappaleen korkeus on 26 cm. 
Neulo jatkossa keskimmäisillä 20 
s:lla sileää kuten kappaleen alussa. 
Kun kappaleen korkeus on 31 cm, 
päätä s:t kerralla. Neulo vain 1 tällai-
nen kappale.
VIIMEISTELY: Liitä palat yhteen 
kaavakuvan mukaan 3:ksi pystysuo-
raksi suikaleeksi, huomioi neuleiden 
suunnat kaavion mukaan. Liitä sitten 
pystysuorat suikaleet yhteen kaavi-
on mukaan.

Poimi luonnonvalkoisella langalla 
pyöröpuikolle viitan toisesta lyhyes-
tä päästä 187 s ja neulo joustinneu-
letta 3 cm, päätä s:t kerralla. Neulo 
toiseen reunaan samanlainen jous-
tin. Poimi saman värisellä langalla 
viitan sivureunasta 275 s ja neulo 
joustinneuletta 3 cm, päätä s:t ker-
ralla. Neulo toinen reunus samoin.

Malli: Susanna Mertsalmi
Ohjetiedustelut: Irja Mäkinen, 
03 688 1283, ma, ke ja pe klo 10-12.
Lankatiedustelut: 
www.novitaknits.com,  05 744 3335, 
ma-pe 9-16


