
3831 Raidallinen villatakki 

Koko: 
 

2 (4) 6 (8) v   

Vartalonympärys: 
 

59 (64) 70 (75) cm    

Pituus: 
(mitattu keskeltä 

takaa) 
 

34 (38) 43 (47) cm   

Lanka: 
 

Cewec TIBET (24% jakki, 55% merinovilla, 21% polyamidi - 
25 g = n. 190 m)  
 

Langanmenekki:  
väri 30 

väri 9 
väri 17 
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Muut tarvikkeet 

 

7 (7) 8 (9) nappia   

Puikot 

 

Pyöröpuikko (60 tai 80 cm) nro 3 ja 4 mm 

Sukkapuikot nro 3 ja 4 mm 
 

Tiheys 27 s ja 38 krs sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 
4.   

Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 
pienemmät puikot. 

 

Lyhenteet 

 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin 

o-lisäys (oikealle kääntyvä lisäys) = neulo s:oiden välinen 
lankalenkki takakautta kiertäen oikein  

v-lisäys (vasemmalle kääntyvä lisäys) = neulo s:oiden 
välinen lankalenkki etukautta kiertäen oikein 
ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä 

nostettu silmukka neulotun yli 
 

Huomioitavaa 
 

Malli neulotaan ylhäältä alaspäin 

Raitaneule 
 

 
 

Napinläpi 

4 krs värillä 30 
4 krs värillä 9 

Toista näitä 8 krs:ta 
 

Neulo 2 s o/n (mallineuleen mukaisesti) yhteen, lk, neulo 2 
s o/n (mallineuleen mukaisesti) yhteen. Neulo seur. krs:lla 

lk kerran oikein ja kerran nurin. 

 

Kaarroke: (neulotaan tasona) 

Luo 77 (83) 87 (93) s värillä 17 pyöröpuikolle nro 3. Neulo joustin seuraavasti: 1 rs 

(reunasilmukka = neulotaan oikein), *1 n, 1 o* (toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 

2 s), 1 n, 1 rs. Neulo vielä 6 krs:ta joustinta. Lisää viim. krs:lla 1 s (= 78 (84) 88 (94) 

s). 

Vaihda työhön puikko nro 4 ja neulo raitaneuletta. Neulo 11 (12) 13 (14) s 

(etukappale), laita s-merkki, neulo 15 (16) 16 (17) s (hiha), laita s-merkki, neulo 26 

(28) 30 (32) s (takakappale), laita s-merkki, neulo 15 (16) 16 (17) s (hiha), laita s-

merkki ja neulo lopuksi viim. de sidste 11 (12) 13 (14) s (etukappale).  



1.krs: Neulo oikein 1 s:n päähän s-merkistä, 1 o-lisäys, 1 o, *1 o, 1 v-lisäys, neulo 

oikein 1 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 1 o-lisäys, 1 o* (toista vielä *-* 2 

kertaa), 1 o, 1 v-lisäys, neulo krs loppuun oikein. 

2.krs: 1 rs, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 1 rs. 

Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 24 (26) 28 (30) kertaa (= 270 (292) 312 (334) s). 

Jaa työ miehustaa ja hihoja varten: (jatka neuloen raitaneuletta) 

Neulo oikein etukappaleen 35 (38) 41 (44) s, jätä hihan 63 (68) 72 (77) s s-pitäjälle, 

luo 8 (8) 8 (8) uutta s, neulo oikein takakappaleen 74 (80) 86 (92) s, jätä toisen 

hihan s:t s-pitäjälle, luo 8 (8) 8 (8) uutta s, neulo etukappaleen s:t oikein (= 160 

(172) 184 (196) s). 

Jatka neuloen rs:oiden sisäpuolella sileää oikeaa raitaneuletta, kunnes työn pituus on 

17 (20) 24 (29) cm (tai se on 3 (3) 4 (4) cm lyhyempi kuin haluttu pituus) mitattuna 

kädentieltä. Lopeta kokonaiseen raitaan. Vaihda työhön puikko nro 3 ja väri 17. Neulo 

1 krs oikein ja kavenna samalla tasavälein 3 (3) 5 (5) s (= 157 (169) 179 (191) s). 

Neulo 3 (3) 4 (4) cm 1n,1o-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 

 

Hihat: Jaa hihan s:t sukkapuikoille nro 4. Aloita raitaneuleeseen sopivall värillä hihan 

alasauman kohdalta. Poimi kädentietä varten luoduista s:oista 4 (4) 4 (4) s, neulo 

hihan s:t oikein, poimi kädentietä varten luoduista s:oista 4 (4) 4 (4) s (= 71 (76) 80 

(85) s). Jatka neuloen suljettuna sileää oikeaa. Kavenna 4. krs:lla ja sen jälkeen joka 

8. krs:lla seuraavasti: 1 o, neulo 2 s o yhteen, neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 

3 s, 1 ylivetokavennus, 1 o. Toista kavennukset yht. 8 (9) 9 (10) kertaa (= 55 (58) 62 

(65) s). Jatka neuloen kunnes hihan pituus on 20 (23) 27 (33) cm (tai se on 3 (3) 4 

(4) cm lyhyempi kuin haluttu pituus). Lopeta kokonaiseen raitaan. Vaihda työhön 

sukkapuikot nro 3 ja väri 17. Neulo 1 krs oikein ja kavenna samalla tasavälein 7 (6) 6 

(5) s = 48 (52) 56 (60) s. Neulo 3 (3) 4 (4) cm 1o,1n-joustinta. Päätä s:t neuloen 

joustinta. 

 

Viimeistely: Poimi puikolle nro 3½ värillä 17 oikean etukappaleen reunasta rs:oiden 

sisäpuolelta n. 113 (121) 133 (145) s (pariton määrä). Neulo 1n,1o-joustinta, mutta 

tee 3. krs:lla napinlävet: Merkitse napinläpien paikat ja tee napinlävet ohjeen 

mukaisesti. Neulo yhteensä 6 krs joustinta. Päätä s:t np:n krs:lla neuloen joustinta. 

Neulo vasen etureunus samoin, mutta ilman napinläpiä.  

Kiinnitä napit paikoilleen. Höyrytä kevyesti kostean liinan läpi.   

 

Suunnittelu: Sisse Chytræus 

  

 


