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LANKA: Novita Miami  
(50 CO + 50 PAN, 50 g = 125 m). 
200(250)300(350) g oranssia (280) ja 
50 g valkoista (011).
PUIKOT: 4 mm, tai käsialan mukaan. 
Huppua varten 4 mm pyöröpuikko, 
pituus 40 cm. 
TIHEYS 20 s ja 31 krs sileää neuletta 
= 10 cm.

NEULEEN MITAT:  
Rinnanympärys 60(66)70(74) cm, 
pituus 33(36)39(41) cm ja  
hihan sisäpituus 20(24)27(31) cm.
SILEÄ NEULE: Neulo s:t oikealla 
oikein ja nurjalla nurin. 
KOHONEULE: Neulo ruutupiirrok-
sen ja ohjeen mukaan. 
AINAOIKEINNEULE: Neulo s:t 
oikealla ja nurjalla oikein. 
SILEÄ NEULE SULJETTUNA 
NEULEENA: Neulo kaikki kerrokset 
oikein.

TAKAKAPPALE: Luo valkoisella 
langalla 62(68)72(76) s ja neulo sileää 
neuletta 1,5 cm. Vaihda työhön 
oranssi lanka ja neulo 1 krs oikealla 
oikein ja 1 krs nurjalla oikein.

Aloita kohoneule ruutupiirroksen 
1. krs:lta kukin koko nuolella mer-
kitystä kohdastaan ja toista sitten 
8 s:n mallikertaa tarpeen mukaan 
kerros loppuun. Toista kohoneulees-
sa ruutupiirroksen kerroksia 1–18.

Kun kappaleen korkeus on 
22(24)26(27) cm, päätä kädentietä 
varten molemmissa reunoissa joka 

2. krs 1x 0(3)3(4) s, 2(1)1(1)x 2 s ja 1x 1 s 
= 52(56)60(62) s.

Kun kädentien korkeus on 10(11) 
12(13) cm, päätä pääntietä varten 
keskimmäiset 20 s löyhästi ja neulo 
ensin pääntien toinen puoli. Päätä 
pääntien reunassa 2 krs:n kuluttua 
vielä 1x 3 s.

Kun kädentien korkeus on 11(12)13 
(14) cm, päätä loput eli olan 
13(15)17(18) s.

Neulo pääntien toinen puoli vas-
taavasti. 
ETUKAPPALE: Luo valkoisella 
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langalla 62(68)72(76) s ja neulo sileää 
neuletta 1,5 cm. Vaihda työhön 
oranssi lanka ja neulo 1 krs oikealla 
oikein ja 1 krs nurjalla oikein.

Aloita kohoneule ruutupiirroksen 
1. krs:lta kukin koko nuolella mer-
kitystä kohdastaan ja toista sitten 
8 s:n mallikertaa tarpeen mukaan 
kerros loppuun. Toista kohoneulees-
sa ruutupiirroksen kerroksia 1–18.

Kun kappaleen korkeus on 9(10) 
11(12) cm, jaa työ taskun aukkoja 
varten kolmeen osaan niin, että mo-
lemmissa reunoissa on 11(14)14(16) s 
ja keskellä 40(40)44(44) s. Jatka ensin 
oikean reunan 11(14)14(16) s:lla koho-
neuletta ja lisää samalla vasemmassa 
reunassa joka 2. krs 13(13)14(14) x 
1 s = 24(27)28(30) s. Jätä silmukat 
odottamaan. Jatka keskimmäisil-
lä 40(40)44(44) s:lla kohoneuletta 
ja kavenna samalla molemmissa 
reunoissa joka 2. krs 13(13)14(14)x 1 s = 
14(14)16(16) s. Jätä silmukat odot-
tamaan. Jatka vasemman reunan 
11(14)14(16) s:lla kohoneuletta ja lisää 
samalla oikeassa reunassa joka 2. krs 
13(13)14(14)x 1 s = 24(27)28(30) s. Jatka 
kohoneuleen neulomista kaikilla s:illa 
= 62(68)72(76) s.

Kun kappaleen korkeus on 22(24)26 
(27) cm, päätä kädentietä varten 
molemmissa reunoissa joka 2. krs 
1x 0(3)3(4) s, 2(1)1(1)x 2 s ja 1x 1 s = 
52(56)60(62) s.

Kun kädentien korkeus on 8(9)9(9) 
cm, jätä pääntietä varten keskim-
mäiset 8 s odottamaan esim. langal-
le ja neulo ensin oikean olan puoli. 
Kavenna pääntiellä vielä joka 2. krs 
1x 3 s, 2x 2 s ja 2x 1 s.

Kun kädentien korkeus on 11(12)13 
(14) cm, päätä loput eli olan 
13(15)17(18) s.

Neulo pääntien toinen puoli vas-
taavasti. 
HIHAT: Luo valkoisella langalla 
38(42)42(46) s ja neulo sileää neuletta 
1,5 cm. Vaihda työhön oranssi lanka 
ja neulo 1 krs oikealla oikein ja 1 krs 
nurjalla oikein.

Aloita kohoneule ruutupiirroksen 
1. krs:lta. Piirroksen alareunaan on 
nuolella merkitty kappaleen keski-
kohta, laske siitä kuvion aloituskoh-
ta. Toista kohoneuleessa ruutupiir-
roksen kerroksia 1–18.

Kun kappaleen korkeus on 4(6)6(5) 
cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s 
seuraavasti: neulo op:n kerroksel-
la 1 o, lisää 1 s (neulo silmukoiden 
välinen lanka kiertäen oikein) ja kun 
kerroksella on jäljellä 1 s, lisää 1 s ja 
neulo 1 o. Toista lisäykset 4(4)3,5(4,5) 
cm:n välein vielä 3(3)5(5) kertaa = 
46(50)54(58) s. Neulo lisätyilläkin 
s:illa kohoneuletta.

Kun kappaleen korkeus on 20(24)27 
(31) cm, päätä molemmissa reu-

noissa joka 2. krs 1x 5(5)6(6) s, 1x 3 s, 
5(5)6(7)x 2 s. Päätä loput s:t. Neulo 
toinen hiha samoin.
HUPPU: Ompele olkasaumat. Ota 
pääntielle odottamaan jätetyt 8 s 
pyöröpuikolle ja poimi pääntien 
reunasta, työn oikealta puolelta 
langan avulla s:ita siten, että työhön 
tulee yhteensä 68(70)70(72) s. Neulo 
sileää neuletta suljettuna neuleena 
ja lisää 1. kerroksella tasavälein 5 s = 
73(75)75(77) s.

Kun hupun korkeus keskellä taka-
na on 2 cm, merkitse keskellä takana 
1 s ja lisää merkityn s:n molemmilla 
puolilla 1 s neulomalla silmukoi-
den välinen lanka kiertäen oikein 
= 75(77)77(79) s. Päätä seuraavalla 
kerroksella keskellä edessä 8 s hupun 
aukkoa varten, neulo ainaoikeaa 
tasona ja kavenna molemmissa 
reunoissa joka 2. krs 1x 3 s ja 4x 1 s. 
Huom. toista lisäykset keskellä taka-
na joka 6. krs vielä 9 kertaa.

Kun hupun korkeus on 24(25)25(26) 
cm, päätä s:t. Ompele hupun pääla-
kisauma.
SISÄTASKU: Luo valkoisella lan-
galla 44(44)48(48) s ja neulo sileää 
neuletta. Kun kappaleen korkeus on 
5(5)6(6) cm, kavenna molemmissa 
reunoissa 1 s. Toista kavennukset 
joka 2. krs vielä 12(12)13(13) kertaa = 
18(18)20(20) s. 
TASKUNSUUN REUNUS: Poimi 
oranssilla langalla etukappaleelta, 
toisen taskuaukon etureunasta työn 
oikealta puolelta 17(17)19(19) s ja neu-
lo 1 krs nurjalla oikein. Vaihda työhön 
valkoinen lanka ja neulo sileää oikeaa 
1 cm. Päätä silmukat oikeaa neuloen. 
Neulo toiseen taskunsuuhun saman-
lainen reunus.

Ompele hiha- ja sivusaumat. 
Kiinnitä hihat kädenteille. Kiinnitä 
taskupussi työn nurjalle puolelle 
ompelemalla.
HUPUN REUNUS: Poimi pyörö-
puikolle oranssilla langalla, hupun 
aukosta, työn oikealta puolelta 20 
s 10 cm:n matkalta. Neulo sileää 
neuletta suljettuna neuleena 3 krs ja 
neulo vielä 1 krs nurin. Vaihda työhön 
valkoinen lanka ja neulo sileää neu-
letta suljettuna neuleena 1 cm. Päätä 
silmukat oikeaa neuloen.
VIIMEISTELY: Aseta kappaleet 
alustalle mittoihinsa nurja puoli 
päällepäin, kostuta sumuttamalla ja 
anna kuivua.

Suunnittelija: Susanna Mertsalmi.
Ohjetiedustelut: Ohjetiedustelut@
novita.fi tai 040178 2266,  
a ja ke 10–14.
Lankatiedustelut: Novita, s. 58.
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= oikea silmukka
= nurja silmukka 


