
 
 
1214 Villatakki kaksinkertaisella Anisialla 
 
Koko: XS (S) M (L) XL 
 
Vartalonympärys: 90 (100) 110 (120) 130 cm 
 
Pituus: 68 (70) 72 (74) 76 cm 
 
Lanka: Anisia  (76 % kid mohair, 24 % polyamidi)  25 g = 235 m 
 
Langanmenekki: 
Valkoinen, väri 31 7 (7) 8 (8) 9 kerää 
Sininen, väri 49 1 (1) 1 (1) 2 kerää 
Vaaleansininen, väri 25 1 (1) 1 (1) 1 kerää 
Vaaleanpunainen, väri 15 1 (1) 1 (1) 1 kerää  
  
Muut tarvikkeet:                  8 nappia 
 
Puikot:  Pyöröpuikko nro 6 ja 5 
 
Tiheys: 16 s sileää oikeaa 2-krt. langalla = 10 cm puikoilla nro 6 
 15 s hihan mallineuletta 2-krt. langalla = 10 cm puikoilla nro 6 
 
Villatakki neulotaan kokonaan 2-krt. langalla 
 
Huom! Villatakki neulotaan tasona pyöröpuikolla kädenteille asti. Hihat neulotaan tasona ja saumat 
ommellaan lopuksi.  
 
Hihojen raitaneule:  
*Tummansinisellä/valkoisella: Neulo 3 krs sileää oikeaa, neulo 5 krs aina oikeaa (aloita np:n krs:lla), 
neulo 2 krs sileää oikeaa 
Valkoisella/valkoisella: Neulo 3 krs sileää oikeaa, neulo 5 krs aina oikeaa (aloita np:n krs:lla), neulo 2 
krs sileää oikeaa 
Vaaleansinisellä/valkoisella: Neulo 3 krs sileää oikeaa, neulo 5 krs aina oikeaa (aloita np:n krs:lla), 
neulo 2 krs aina oikeaa 
Valkoisella/valkoisella: Neulo 3 krs sileää oikeaa, neulo 5 krs aina oikeaa (aloita np:n krs:lla), neulo 2 
krs sileää oikeaa 
Valkoisella/vaaleanpunaisella: Neulo 3 krs sileää oikeaa, neulo 5 krs aina oikeaa (aloita np:n krs:lla), 
neulo 2 krs sileää oikeaa 
Valkoisella/valkoisella: Neulo 3 krs sileää oikeaa, neulo 5 krs aina oikeaa (aloita np:n krs:lla), neulo 2 
krs sileää oikeaa * 
Toista * - * hihan koko pituudelta.   
 
Taka/etukappaleet: Luo 2-krt. valkoisella langalla 152 (168) 188 (204) 220 s pyöröpuikolle nro 6 ja 
neulo tasona joustinta seuraavasti (1. krs = np): 1 rs, 2 n * 2 o, 2 n *, toista * - * ja neulo krs:n 
loppuun 1 rs. Jatka neuloen joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin sekä krs:n alkuun ja loppuun 1 rs. 
Kun joustimen korkeus on 6 cm, jatka neuloen sileää oikeaa ja kavenna 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 
136 (152) 168 (184) 200 s. Laita työhön s-merkit, 72 (80) 88 (100) 104 s takakappaletta ja 32 (36) 40 
(42) 48 s kumpaakin etukappaletta varten. Neulo sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 48 (50) 51 
(53) 54 cm. Päätä kummallakin sivulla kädenteitä varten 2 s, 1 s s-merkkien mol. puolin. Neulo 
kappaleet erikseen valmiiksi. 



 
Takakappale: Neulo kunnes kappale on 3 cm lyhyempi kuin annettu pituus. Jätä pääntietä varten 
keskimmäiset 24 (26) 28 30 (32) s apulangalle ja neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi = työssä 
on jäljellä kumpaakin puolta varten 23 (26) 29 (34) 35 s. 
Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2 x 1 s = työssä on jäljellä 21 (24) 27 (32) 33 s, jotka 
jätetään odottamaan apulangalle. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.  
 
Etukappale: = 31 (35) 39 (43) 47 s. 
Neulo kunnes kappale on 8 cm lyhyempi kuin annettu pituus. Jätä pääntietä varten ensimmäiset 4 s 
apulangalle. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 3,2,1 (4,2,1,1) 4,2,1,1 (4,2,1,1) 4,2,1,1 = 
työssä on jäljellä 21 (24) 27 (32) 33 s. Jatka neuloen sileää oikeaa, kunnes kappale on annetun 
pituinen. Jätä olan s:t odottamaan apulangalle. Neulo toinen etukappale peilikuvaksi.  
 
Hihat: Luo 2-krt. Anisialla 42 (42) 46 (46) 50 s pyöröpuikolle nro 6. Neulo tasona joustinta 
seuraavasti (1. krs = np): 1 rs, 1 n * 2 o, 2 n *, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 2 o, 1 n, 1 rs. Kun 
joustimen korkeus on 3 cm, neulo 2 krs sileää oikeaa valkoisella langalla. Jatka neuloen 
raitaneuletta. Kun työn korkeus on 6 cm, aloita lisäykset. Lisää 1 s kummassakin reunassa rs:n 
sisäpuolella. Toista lisäykset 3 cm välein, kunnes työssä on 62 (64) 66 (66) 68 s. Jatka neuloen 
raitaneuletta, kunnes hihan pituus on 44 (45) 45 (46) 46 cm. Päätä s:t melko löyhästi. 
 
Taskut: Neulotaan valkoisella/tummansinisellä. Luo 2-krt. langalla 26 (30) 30 (34) 34 s pyöröpuikolle 
nro 6. Neulo tasona 5 krs joustinta seuraavasti (1. krs = np): * 2 n, 2 o *, toista * - * ja neulo krs:n 
loppuun 2 n. Neulo yhteensä 5 krs joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Jatka neuloen sileää 
oikeaa, kunnes taskun korkeus on 16 cm. Neulo lopuksi np:n krs. Jatka neuloen 4 krs joustinta, * 2 o, 
2 n *, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 2 o. Päätä s:t 5. krs:lla neuloen joustinta.  
 
Pääntienreunus: Poimi pääntien reunasta puikoille nro 5 2-krt. valkoisella langalla 80 (84) 84 (88) 
88 s (odottamassa olevat s:t neulotaan oikein). Silmukkaluvun tulee olla jaollinen 4:llä (+2). Neulo 
joustinta seuraavasti: * 2 n, 2 o *, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 2 n. Neulo 6 cm joustinta. 
 
Vasen etureunus: Poimi 2-krt. valkoisella langalla puikoille nro 5 s.t vasemmasta etureunasta. 
Silmukkaluvun tulee olla jaollinen 4:llä (+2). Neulo joustinta seuraavasti: * 2 n, 2 o *, toista * - * ja 
neulo krs:n loppuun 2 n. Neulo 5 cm joustinta. 
Oikea etureunus: Neulo kuten vasen etureunus, mutta tee puoltaväliä edeltävällä krs:lla 8 
napinläpeä, ylin pääntienreunuksen kohdalle ja alin helman joustimen keskikohtaan. 
Napinläpi: Neulo 2 s yhteen, lk, lk, neulo 2 s yhteen. Neulo seuraavalla krs:lla lk:t 1 o, 1 n. Jatka 
neuloen joustinta kuten aikaisemminkin ja päätä s:t samalla krs:lla kuin vasemman reunuksen s:t. 
Päätä s:t neuloen joustinta.  
 
Viimeistely: Kiinnitä hihat paikoilleen. Ompele napit paikoilleen. Kiinnitä taskut etukappaleisiin, 6 cm 
päähän etureunuksien joustimista ja 4 cm päähän helman joustimesta. Ompele taskut rypyttäen niitä 
hiukan ala- ja yläosasta.   
Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua.  
 



 
 
 
 
 


