
Verkkomekko 
Koot: S(M)L(XL)XXL. 
Vaatteen mitat: Ympärys 101(111)120(124)148 cm, pituus 74(76)78(80)82 cm.

tarViKKeet: rowan Savannah (94 Co + 6 Se, 50 g = 80 m) -lankaa 500(550)600(700)750 g beigeä (931). 
Puikot 6,5 mm tai käsialan mukaan.

Verkkoneule: 
1.krs: Silmukkamäärän pitää olla jaollinen 
4:llä + 2 s. (op:n krs) 1 n, *1 lk puikolle, 4 n 
yhteen*, toista *–*, loppuun 1 n.
2.krs: 2 o, *1 o + 1 n + 1 o seuraavaan s:aan, 1 
o*, toista *–* krs loppuun.
3.krs: Oikein.
4.–6.krs:t: Kuten krs:t 1–3.
tiheys: 17 s ja 23 krs verkkoneuletta = 10x10 
cm. Silmukkamäärä vaihtelee kerroksilla. ÄLÄ 
laske silmukoita kerrosten 1 ja 4 jälkeen. Työssä 
on oikea silmukkamäärä 2, 3, 5 ja 6 krs:lla.
takakappale: Luo 86(94)102(114)126 s, 
neulo 2 krs oikein ja sitten verkkoneuletta 
toistaen kerroksia 1.–6. Kun työn korkeus 
on 50(51)52(53)54 cm, luo kumpaankin reu-
naan 5 s hihaa varten = 96(104)112(124)136 
s. Neulo krs:n alussa ja lopussa 1 s oikein 
ja muilla s:illa verkkoneuletta. Kun hihan-
suun korkeus on 20(21)22(23)24 cm, aloita 
olkapäät ja pääntie. Päätä op:n krs:n alussa 
14(16)18(20)24 s ja neulo, kunnes oikealla pui-
kolla on 18(20)21(25)27 s, päätä seuraavat eli 
työn keskimmäiset 32(32)34(34)34 s ja neulo 
krs loppuun. Neulo pääntien puolet erikseen. 
Päätä np:n krs:n alussa 14(16)18(20)24 s ja 
neulo krs pääntielle. Päätä pääntien reunasta 
krs:n alussa 3 s ja neulo krs loppuun. Päätä 
sivureunasta alkaen loput 15(17)18(22)24 s. 
Neulo toinen puoli vastaavasti eli päätä np:n 
krs:n alussa pääntieltä 3 ja seuraavalla op:n 

krs:lla loput s:t.
etukappale: Neulo kuten takakpl, kunnes työn 
korkeus on 10(10)12(12)14 krs vähemmän kuin 
takakpl olan ja pääntien alkaessa. Aloita pään-
tie. Neulo op:n krs:lla 35(39)43(49)56 s, päätä 
keskimmäiset 26(26)26(26)24 s pääntieksi ja 
neulo krs loppuun. Neulo pääntien puolet 
erikseen. Päätä pääntien reunasta 1 s joka krs 
4 kertaa, sitten 1 s joka 2. krs 2(2)3(3)4 kertaa 
= 29(33)36(42)48 s. Päätä ne olkapääksi samal-
la korkeudella 2 osassa kuten takana. Neulo 
pääntien toinen puoli vastaavasti.
Viimeistely: Levitä kpl:t tasaiselle alustal-
le mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua tai 
höyrytä ne kevyesti nurjalta (älä prässää). 
Ompele oikea olkasauma. Poimi etupääntien 
reunasta 10(10)12(12)14 s, keskeltä edestä 
26(26)26(26)24 s, toisesta reunasta 10(10)12 
(12)14 s ja takapääntieltä 38(38)40(40)40 s = 
84(84)90(90)92 s. Neulo 2 krs oikein ja päätä 
s:t oikeaa neuloen. Ompele vasen olkasauma 
ja reunuksen sauma. Poimi hihansuusta 
68(72)74(78)82 s ja neulo 2 krs oikein sekä 
päätä oikeaa neuloen. Neulo toinen hihansuu 
samoin. Ompele saumat hihansuista helmaan.
Malli: Marie Wallin/Rowan.
Ohjetiedustelut: Ulla Ralli (09) 223 4140 ma–to 
klo 12–18.
Lankatiedustelut: Coats Opti Crafts  
(09) 274 871.


