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LANKA: Novita Nordic wool 
(100 WO, 50 g = 115 m). 
700(700)750(800)850 g tumman-
sinistä (170).
PUIKOT: 5 mm, tai käsialan mukaan. 
Pääntien reunusta varten 5 mm 
pyöröpuikko, pituus 40 cm.
TIHEYS: 19 s sileää neuletta = 10 cm.

NEULEEN MITAT: Rinnanympärys 
80(88)96(104)114(124) cm, pituus 
85(87)89(91)92(94) cm ja hihan 
sisäpituus 43(44)44(45)45(46) cm.
SILEÄ NEULE: Neulo oikealla oikein 
ja nurjalla nurin.
JOUSTINNEULE: 2 o, 2 n.
PALMIKKO- JA NYPPYNEULEET: 
Neulo ruutupiirrosten ja ohjeen mu-
kaan. Toista piirrosten korkeutta

TAKAKAPPALE: Luo (ja neu-
lo) kaksinkertaisella langalla 
106(114)126(134)146(158) s ja neulo 
joustinneuletta 7 cm. Neulo sitten 
nurjan puolen krs:lla yksinkertai-
sella langalla 1krs oikein, neulo 
oikealta puolelta 1 krs oikein ja lisää 
samalla 2(4)2(2)2(2) s tasavälein = 
108(118)128(136)148(160) s.

Aloita palmikko- ja nyppyrai-
dat nurjan puolen krs:lla: neulo 
19(22)27(29)35(41) n, tee ruutupiir-
roksen A 1. krs, neulo 3(4)4(5)5(5) n, 
tee ruutupiirroksen B 1. krs, neulo 

6(7)7(8)8(8) n, tee ruutupiirroksen C 
1. krs, neulo 6(7)7(8)8(8) n, tee 
ruutupiirroksen B 1. krs, neulo 
3(4)4(5)5(5) n, tee ruutupiirroksen A 
1.krs ja neulo 19(22)27(29)35(41) n. 
Tee jatkossa palmikko- ja nyppyrai-
dat ruutupiirrosten mukaan ja neulo 
muuten sileää neuletta. HUOM: Tee 
kappaleen vasemmassa reunassa 
ruutupiirroksen B 6. krs:n palmi-
konkierto peilikuvana eli nosta 3 s 
apupuikolle työn taakse, neulo 4 s 
oikein ja apupuikon s:t oikein.

Kun kappaleen korkeus on 50 cm, 
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kavenna molemmissa reunoissa 1 s. 
Toista kavennukset 2,5(3)3(3)3(3,5) 
cm välein vielä 6 kertaa = 
94(104)114(122)134(146) s. 

Kun kappaleen korkeus on 
68(69)70(71)72(73) cm, päätä 
kädenteitä varten molemmista 
reunoista joka 2. krs 1x3(4)4(5)5(6) s, 
1(1)2(2)3(3)x2 s ja 2(2)2(3)3(3)x1 s = 
80(88)94(98)106(116) s.

Kun kädentien korkeus on 
15(16)17(18)18(19) cm, päätä pään-
tietä varten keskimmäiset 30 s ja 
neulo ensin pääntien toinen puoli. 
Päätä vielä pääntien reunassa 2 krs:n 
kuluttua 1x5s. Kun kädentien korke-
us on 17(18)19(20)20(21) cm, päätä 
loput eli olan 20(24)27(29)33(38) s 
kerralla. Neulo pääntien toinen puoli 
vastaavasti.

ETUKAPPALE: Neulo kuten 
takana kunnes kädentien korkeus on 
9(10)11(12)12(13) cm. Jätä keskim-
mäiset 10 s odottamaan pääntietä 
varten ja neulo ensin toinen puoli. 

Kavenna pääntien reunassa joka 
2. krs 1x 4 s, 1x 3 s, 2x 2 s, 3x 1 s ja 
joka 4. krs 1x 1 s. Kun kädentien kor-

keus on 17(18)19(20)20(21) cm, päätä 
olan s:t kerralla. Neulo pääntien 
toinen puoli vastaavasti.
HIHAT: Luo (ja neulo) kaksinkertai-
sella langalla 42(42)46(46)50(50) s ja 
neulo joustinneuletta 7 cm. 

Neulo seuraavalla eli nurjan puo-
len krs:lla yksinkertaisella langalla 
1 krs oikein, neulo sitten oikean 
puolen krs oikein ja lisää samalla 
1(3)1(3)1(3) s =43(45)47(49)51(53) s. 

Aloita nyppyraidat nurjan puolen 
krs:lla: neulo 8(9)10(11)12(13) n, tee 
ruutupiirroksen A 1. krs, neulo 3 n, 
tee ruutupiirroksen D 1. krs, neulo 
3 n, tee ruutupiirroksen A 1.krs ja 
neulo 8(9)10(11)12(13) n. Tee jatkossa 
nyppyraidat ruutupiirrosten mukaan 
ja neulo muuten sileää oikeaa. 

Lisää seuraavalla oikean puolen 
kerroksella molemmissa reunoissa 
1 s. Toista lisäykset 4(4)3,5(3)3(3) cm:n 
välein vielä 7(8)9(10)11(12) kertaa = 
59(63)67(71)75(79) s. Neulo lisätyillä 
silmukoilla sileää neuletta. 

Kun hihan pituus on 
43(44)44(45)45(46) cm, päätä mo-
lemmissa reunoissa joka 2. krs 1x 

3(4)4(5)5(6) s, 1x 3 s, 2(2)3(3)3(3)x 2 s, 
5(6)6(7)8(9)x 1 s, 1x 2 s ja 1x 3 s. Päätä 
loput 19(19)19(19)21(21) s kerralla. 
Neulo toinen hiha samoin.
VIIMEISTELY: Levitä kappaleet alus-
talle mittoihinsa, kostuta sumutta-
malla ja anna kuivua. Ompele olka-, 
sivu- ja hihasaumat. 

Ota pääntiellä odottavat s:t 
pyöröpuikolle ja poimi niiden lisäksi 
pääntien reunasta silmukoita siten, 
että työhön tulee yhteensä 100s tai 
tarvittava määrä. Neulo suljettuna 
neuleena kaksinkertaisella langalla 
joustinneuletta ensin 7 cm. Neulo 
seuraavalla kerroksella joka toisessa 
nurjassa raidassa 2 s n yhteen = 88 s. 

Neulo vielä joustinneuletta tässä 
järjestyksessä kunnes kauluksen 
korkeus on 9cm. Päätä silmukat 
joustinneuletta neuloen. Kiinnitä 
lopuksi hihat.

Malli: Susanna Mertsalmi
Ohjetiedustelut: Irja Mäkinen,  
03 688 1283, ma, ke ja pe klo 10-12.
www.novitaknits.com,  05 744 3335, 
ma-pe 9-16
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= nurja s, neulo nurjalla oikein
= oikea s, neulo nurjalla nurin
= 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 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


