
Neuleohje 1608 Verkkoneule 2-kertaisella Linealla  
 
Koko: S (M) L 
 
Vartalonympärys: 88 (99) 109 cm 
 
Pituus: 67 (69) 71 cm (levitä neule tasolle mittauksen ajaksi) 
 
Lanka: Cewec Linea (34 % pellava, 29 % puuvilla, 37 % viskoosi, 50 g = 215 m) 
 
Langanmenekki: 2 (3) 3 kerää, värinro 03 (khaki) 
 2 (2) 3 kerää, värinro 04 (vaaleankeltainen) 
 2 (2) 3 kerää, värinro12 (lohi) 
 2 (3) 3 kerää, värinro 06 (koralli) 
 
Puikot:  Neulepuikot nro 6, pyöröpuikko 40 cm nro 6, ylimääräinen puikko 

yhteenneulomista varten  
 
Tiheys: 15 s verkkoneuletta 2-krt.langalla puikoilla nro 6 = 10 cm leveyssuunnassa  
 
Huom! Työ neulotaan kokonaan 2-krt.langalla. Neulo 1. ja viimeinen silmukka oikein jokaisella 

krs:lla.  
 
Verkkoneule 
1.krs: 1 o (= rs), *1 lk, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). 
Toista tätä krs:ta koko työn ajan. 
 
Raidoitus: 
1. raita: Värinro 03 2-kertaisena 
2. raita: Värinro 03 + värinro 04 
3. raita: Värinro  04 2-kertaisena 
4. raita: Värinro 04 + värinro 12 
5. raita: Värinro 12 2-kertaisena 
6. raita: Värinro 12 + värinro 06 
7. raita: Värinro 06 2-kertaisena 
8. raita: Värinro 06 + värinro 03 
 
Takakappale 
Luo puikoille nro 6 2-krt.langalla värillä 03 68 (76) 84 s. Neulo 2½ cm joustinta (2 o, 2 n) – muista 1 
rs mol. reunassa (1.krs = np). 
Jatka neuloen verkkoneuletta ja 8 cm:n levyisiä raitoja yllä olevan ohjeen mukaan. Kun työn 
korkeus on 65 (67) 69 cm (mitattuna työ levitettynä tasaiselle alustalle), päätä pääntietä varten 
keskimmäiset 24 (28) 32 s. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa 2 
s. Kun työn korkeus on 67 (69) 71 cm, jätä loput 20 (22) 24 s s-pitäjälle. 
Neulo toinen puoli peilikuvaksi.  
 
Etukappale 
Neulo kuten takakappale, MUTTA neulo ensimmäinen raita vain 5 cm leveäksi (= 2-krt.langalla, 
värillä 03), jotta etukappaleesta tulee vähän lyhyempi kuin takakappale.. Kun työn korkeus on 50 
(52) 54 cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 16 (16) 20 s. Neulo mol. puolet erikseen 
valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2.krs:lla  2, 2, 2 (2, 2, 2, 2) 2, 2, 2, 2 s. Kun työn 
korkeus on 64 (66) 68 cm, jätä loput 20 (22) 24 s s-pitäjälle.  
Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 



Hihat (kaikki koot samoin) 
Luo puikoille nro 6 2-krt.langalla värillä 03 46 s. Neulo 2½ cm joustinta (2 o, 2 n) – muista 1 rs mol. 
reunassa (1.krs = np). 
Neulo raidallista verkkoneuletta kuten takakappaleessa. Lisää 1 s mol. reunassa 4 cm välein 
yhteensä 9 kertaa = 64 s. Neulo lisätyillä s:oilla mallineuletta aina kun kumpaankin reunaan on 
lisätty 2 s, ennen sitä neulo lisätyt s:t oikein. 
Kun hihan pituus on 48 cm, päätä s:t melko löyhästi neuloen mallineuletta. 
Neulo toinen hiha samoin. 
 
Viimeistely 
Neulo olkasaumat yhteen ja päättele samalla s:t. Ota takakappaleen ja etukappaleen toisen olan 
s:t omille puikoilleen. Aseta kappaleet op:t vastakkain. Neulo s:t yksi kerrallaan oikein yhteen 
kummaltakin puikolta, ja päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olkasauma samoin.  
Pääntienreunus: Poimi lyhyelle pyöröpuikolle nro 6 2-krt.langalla väreillä 03 + 01 84 (92) 96 s. 
Neulo 2 cm joustinta (2 o, 2 n). Päätä neuloen joustinta. 
Levitä kappaleet annettujen mittojen mukaan, kostuta kevyesti np:lta, ja anna kuivua.  
Kiinnitä hihat paikoilleen. Ompele hihasaumat. Ompele sivusaumat ylhäältä alaspäin ensimmäisen 
raidan yläreunaan asti, jättäen halkiot sivuille (halkiot ovat lyhyemmät etukappaleen puolella). 
Päättele kaikki langanpäät.  
 
 


