
 
1618 ”Kesä” -  tunika 2-kertaisella Linealla 
 

Koko:  S (M) L  (XL) XXL  

Vartalonympärys:  89 (97) 105 (113) 121 

cm  

Helman leveys:  100 (108) 116 (124) 132 

Pituus:  72 (73) 75 (77,5) 80,5 cm 

Lanka:   Linea ( 37 % viskoosi,34 % pellava, 29 % puuvilla)   

Langanmenekki: 

Väri 1 – 01 / 01  3 (3) 3 (3) 4

 kerää 

Väri 2 – 01 / 10     2 (2) 2 (2) 2

 kerää 

Väri 3 – 10 / 17       2 (2) 2 (2) 2

 kerää 

Väri 4 – 17 / 09 2 (2) 3 (3) 3

 kerää      

Puikot:   Pyöröpuikko nro 3 – 40 cm, pyöröpuikko nro 5 – 60 ja 80 cm  

Tiheys: 18 s sileää oikeaa neuletta 2-krt. langalla puikoilla nro 5 = 10 cm. 

Tunika neulotaan ylhäältä alas. 

Raidoitus: 

Raita 1: 2-krt väri 1 

Raita 2: väri 1 ja väri 2 

Raita 3: väri 2 ja väri 3 

Raita 4: väri 3 ja väri 4 

Raita 5: 2-krt väri 4 

 

Luo  118 (118) 124 (124) 128 s 2-krt. langalla, värillä 1, 40 cm pituiselle pyöröpuikolle nro 3. 

Neulo suljettuna 3 krs helmineuletta:  

1.krs * 1 o, 1 n *, toista * - * koko krs:n ajan. 

2.krs: Neulo oikeat s:t nurin, nurjat oikein.    

3.krs: Neulo nurjat s:t oikein, oikeat nurin. 

Vaihda työhön puikot nro 5. Jatka neuloen sileää oikeaa neuletta, ja laita työhön 4 s-merkkiä:  

Laita krs:n alkuun s-merkki (esim punainen), neulo 23 (23) 24 (24) 25 s (ensimmäinen hiha), s-

merkki (esim sininen), neulo 36 (36) 38 (38) 39 s (takakappale), s-merkki (esim sininen), neulo 



23 (23) 24 (24) 25 s (toinen hiha), s-merkki (esim sininen), neulo 36 (36) 38 (38) 39 s 

(etukappale).  

Aloita lisäykset: 1 o, lisää 1 s, * neulo 1 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, lisää 1 s, 2 o (s-

merkki on näiden 2 s:n välissä), lisää 1 s *, toista * - * seur. 2 s-merkin kohdalla ja lopeta krs 

neulomalla 1 s:n päähän krs:n alkua, lisää 1 s, neulo viim. s oikein. Kerroksella on lisätty 

yhteensä 8 s.. 

Toista lisäykset joka 2.krs:lla yhteensä 19 (20) 21 (22) 23 kertaa, ja työssä on 270 (278) 292 

(300) 312 s. Jätä hihojen s:t odottamaan s-pitäjille  = 61 (63) 66 (68) 71 s kumpaakin hihaa 

varten, ja 74 (76) 80 (82) 85 s:aa taka- ja etukappaletta varten.   

Vaihda toinen värin 1 langoista, ja jatka neuloen värillä 2 (= värinrot 01+10). Luo silmukat 

kädenteitä varten: Luo 6 (12) 17 (20) 24 uutta s:aa, neulo seuraavalle kädentielle asti, luo 6 

(12) 17 (20) 24 uutta s:aa. Työssä on nyt 160 (176) 194 (204) 218 s. Neulo 14 (14) 14,5 (15) 

15,5 cm sileää oikeaa. Huom – lisää viim. krs:lla tasavälein 10 s = 170 (186) 204 (214) 228 s.  

Vaihda työhön väri 3 (= värit nro 10+17). Neulo 14 (14) 14,5 (15) 15,5 cm sileää oikeaa. Huom 

– lisää viim. krs:lla tasavälein 10 s = 180 (196) 214 (224) 238 s.  

Vaihda työhön väri 4 (= värit nro 17+09). Neulo 14 (14) 14,5 (15) 15,5 cm sileää oikeaa. .  

Neulo lopuksi 14 (14) 14,5 (15) 15,5 cm sileää oikeaa 2-krt. langalla, värillä 09. – MUTTA – 

neulo 3 viim. krs:ta helmineuletta. Päätä s:t. 

Kädentienreunukset: Ota hihan s-pitäjällä olevat s:t pyöröpuikolle nro 3 – ja poimi 2-krt. värillä 

1 kädentieltä -(5) 11 (16) 20 (23) s. Neulo 1 krs sileää oikeaa ja kavenna (neulo 2 s o yhteen) 

kädentieltä poimituista s:oista yht 0 (0) 2 (4) 6 kertaa = 66 (74) 80 (84) 88 s. Neulo 3 krs 

helmineuletta kuten pääntienreunuksessa.  

Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kosteiden kankaiden väliin, anna kuivua, tai 

höyrytä kevyesti.   
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