
3804 Shadow-huivi 
 
Koko: 37 x 230 cm 
Lanka: Cewec Tibet 24% Jakki, 55% Merinovilla, 21% Polyamidi 
Langanmenekki:     2 kerää mustaa väri. 06, 2 kerää beigeä väri. 01, 1 kerä tummanpunaista väri. 
07 
 
Puikot: pyöröpuikko nro 4,5 ja 5 silmukkamerkkiä 
 
Tiheys:            24 s =  10 cm 
  
SM = silmukkamerkki 
lisää 1 s = neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein 
 
Luo mustalla langalla 376 s 
Neulo mustalla langalla 3 krs aina oikeaa. 

                  1.krs: beige  (op) 107 o, SM, 10 o, SM, 10 o, SM, 10 o, SM,  
                        10 o, SM, 229 o 
                        Tämän jälkeen vaihda s-merkkien paikkaa ohjeen mukaisesti. 

                  2.krs: beige nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin 
asti, oikein kunnes puikolla on jäljellä 2 beigeä s:aa, käänny 

                  3.krs: musta  oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 s, käänny   
                  4.krs: musta oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein MS,:iin asti, nurin SM;iin asti, oikein 

SM:iin asti, nurin kunnes puikolla on jäljellä 2 mustaa s:aa, käänny 
5.krs: beige *oikein 1 s:n päähän SM:stä, lisää 1 s, 1 o, siirrä SM, 1 o, lisää 1 s,*  toista yht. 5 

kertaa, oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 mustaa s:aa (4 s ennen ed. käännöstä), 
käänny 

6.krs: beige nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin 
asti, oikein kunnes puikolla on jäljellä 2 beigeä s:aa, käänny 

7.krs: musta oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 beigeä s:aa, käänny 
 8.krs: musta oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin 

asti, nurin kunnes puikolla on jäljellä 2 mustaa s:aa, käänny 
9.krs: beige  oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 mustaa s:aa, käänny 

                   10.krs: beige nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin 
asti, oikein kunnes puikolla on jäljellä 2 beigeä s:aa, käänny 

                  11.krs: musta  oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 beigeä s:aa, käänny 
12.krs: musta oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin 

asti, nurin kunnes puikolla on jäljellä 2 mustaa s:aa, käänny 
13.krs: beige *oikein 1 s:n päähän SM:stä, lisää 1 s, 1 o, siirrä SM, 1 o, lisää 1 s,* toista yht. 5 

kertaa, oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 mustaa s:aa (4 s ennen ed. käännöstä), 
käänny 

14.krs: beige nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin 
asti, oikein kunnes puikolla on jäljellä 2 beigeä s:aa, käänny 

15.krs: musta oikein kunnes puikolla on jäljellä 4 beigeä s:aa, käänny 
16.krs: musta oikein SM:asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin asti, nurin SM:iin asti, oikein SM:iin 

asti, nurin kunnes puikolla on jäljellä 2 mustaa s:aa, käänny 
Toista krs:ia 9 - 16 vielä kertaa, kunnes s-merkkien välissä on 40 s 
Neulo lopuksi krs:t 9 - 12. 
 
Reunus 
Siirrä s:t oikealta vasemmalle. 
1.krs: Poimi tummanpunaisella langalla 2 s mustasta reunasta, neulo kaikki s:t oikein, poimi 2 s 
mustasta reunasta. 



2. - 4:krs: 2 s 1. s:aan (1 o, 1 kiertäen o), oikein kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 2 s viim. s:aan 
Päätä s:t. Päättele kaikki langanpäät np:lle. 


