
3832 Neuletakki 

 
Taka/etukappaleet: Luo 2-krt. viininpunaisella langalla (Tibet + Anisia) 201 (217) 

235 (253) 271 s pyöröpuikolle nro 5. Neulo 1. krs seuraavasti (= np):  
1. krs: Neulo joustinta (1. krs = np) *1 o, 1 n *  57 (60) 65 (69) 74 s:lla (1. 

etukappale), laita s-merkki, neulo joustinta 87 (97) 105 (115) 123 s:lla (takakappale), 
laita s-merkki, neulo krs loppuun joustinta, neulo krs:n loppuun 1 o.  
2. krs: Neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin (aloita ja lopeta krs 1 nurjalla s:lla) 

Neulo yhteensä 5 krs:ta joustinta.  
Vaihda työhön puikot nro 5½. 

 

Koko: S (M) L (XL) XXL  
Vartalonympärys: 95 105 115 125 135 cm  

Pituus, 
takakappale: 
 

76 (78) 80 (82) 84 cm  

Lanka: 
 

Cewec Tibet ( 24% jakki, 55% merinovilla, 21% 
polyamidi) 25 g = 190 m  

Cewec Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamidi) 
 25 g = 235 m)  

Langanmenekki:  
Tibet väri 07 

viininpunainen 
Tibet väri 27 

karamelli 
Tibet väri 01 

luonnonvalkoinen 
Anisia väri 54 

viininpunainen 
Anisia väri 28 terra 

Anisa väri 22 
hiekka 
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Puikot: 

 

Pyöröpuikko 5 ja 5½ - 80 cm, pyöröpuikko 5 ja 5½ - 40 

cm, sukkapuikot 4½ 
Tiheys: 18 s sileää oikeaa neuletta 2-krt. langalla (Tibet + Anisia) 

= 10 cm puikoilla nro 5 

Lyhenteet: 
 

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

Huomioitavaa: 
 

 
 

Info: 

Työ neulotaan kokonaan 2-krt. langalla, Tibet + Anisia. 
Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtenä kappaleena 

tasona pyöröpuikolla kädentielle asti.  
 

German Short Rows (lyhennetyt krs:t): Nosta seuraava 
silmukka neulomatta lanka työn edessä, kiristä lankaa 

niin että puikolle tulee näkyviin ”kaksoissilmukka”. Huom 
– Kun lyhennetyt krs:t on neulottu ja neulomista 

jatketaan taas kaikilla s:oilla, neulo ’kaksoissilmukoiden’ 
reunat yhteen = 1 s.  



6. krs, op: Jatka neuloen seuraavasti: Neulo joustinta ensimmäisillä 5 s:lla 

(etureunus),  lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo 3 
s:n päähän s-merkistä, neulo 2 s kiertäen o yhteen, 1 o, neulo takakappaleen s:t 

kunnes ennen s-merkkiä on jäljellä 2 s, 1 o, 2 o yhteen, neulo kunnes puikolla on 
jäljellä 5 s, lisää 1 s, neulo joustinta viimeisillä 5 s:lla (etureunus). 

7. krs, np: Neulo 5 s:lla joustinta (etureunus), neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 
5 s, neulo näillä s:oilla joustinta (etureunus).  

Toista krs:ia 6 ja 7 kunnes työn korkeus on 27 (27) 28 (28) cm. Vaihda työhön 
karamellin värinen lanka ja jatka neuloen samalla tavalla kunnes työn korkeus on 47 
(46) 45 (44) 43 cm. Neulo etureunuksen 5 s – ÄLÄ TEE lisäystä, neulo sileää oikeaa s-

merkkiin asti, 2 s kiertäen o yhteen, 1 o, neulo takakappaleen s:t seuraavaan s-
merkkiin asti, 1 o, 2 o yhteen, neulo kunnes puikolla on jäljellä 5 s (ei lisäystä), neulo 

joustinta 5 s:lla ( etureunus). Neulo tällä tavalla yht. 8 krs:ta (ts etureunoissa ei 
tehdä lisäyksiä, mutta mol. sivulla tehdään kavennukset) = (53) 56 (61) 65 (70) s 

kumpaakin etukappaletta varten – takakappaleessa on 87 (97) 105 (115) 123 s.  
 

V-pääntien kavennukset kummassakin reunassa: Aloita V-pääntien kavennukset 
seuraavasti: Neulo joustinta 5 s:lla, 1 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu 

silmukka neulotun yli. Neulo 3 s:n päähän s-merkistä, 2 s kiertäen o yhteen, 1 o, 
neulo takakappaleen s:t seuraavaan s-merkkiin asti, 1 o, 2 o yhteen, neulo kunnes 

puikolla on jäljellä 8 s, 2 o yhteen, 1 o, neulo joustinta etureunuksen 5 s:lla. Neulo 
np:n krs:lla oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Jatka neuloen tällä tavalla kunnes työssä 

on yhteensä 11 (12) 14 (15) 16 V-pääntien kavennusta, ja puikolla on jäljellä 
etukappaleita varten 31 (32) 33 (35) 38 s.  

Vaihda työhön beige lanka ja jaa työ kädenteitä varten, 31 (32) 33 (35) 38 s 
kumpaakin etukappaletta varten ja neulo seuraavasti: 

Neulo joustinta etureunan 5 s:lla, lisää 1 s, neulo kunnes puikolla on jäljellä 3 s, 2 s 
kiertäen o yhteen. Neulo np:n krs (joustinta etureunan s:oilla) – Jatka neuloen 
samalla tavalla, toistaen lisäykset ja kavennukset joka 2. krs:lla kunnes beigellä 

neulottu osuus on 10 (11) 12 (13) 13 cm korkea.  
 

Oikea etukappale: Neulo nyt lyhennettyjä krs:ia oikean etukappaleen s:oilla:  
Neulo 1 krs oikein, neulo seuraava krs nurin kunnes puikolla on jäljellä 5 s (etureunan 

s:t), käänny – (German short rows – kts ohje), neulo krs oikein (1. käännös).  
Neulo seuraava krs nurin kunnes puikolla on jäljellä, 7 (8) 9 (11) 14 s, käänny 

German short rows-ohjeen mukaisesti, neulo krs oikein (2. käännös).  
Jatka neuloen lyhennettyjä krs:ia, aina 3 s vähemmän ennen edellistä kääntymistä 

yhteensä 9 kertaa kunnes vasemmalla puikolla on jäljellä 3 s (3. - 9. käännös).  
Neulo 1 krs kaikilla s.oilla (muista neuloa kaikkien kaksoisilmukoiden reunat yhteen = 

1 s). Jätä olan s:t odottamaan. 
 

Vasen etukappale: Neulo vasen etukappale oikean peilikuvaksi.  
Neulo op:n krs:lla kunnes puikolla on jäljellä 5 s ( etureunan s:t), käänny ja neulo 

np:n krs. Käänny kuten oikeassa etukappaleessa: 
2. käännös: Kun puikolla on jäljellä 7 (8) 9 (11) 14 s. 

3.- 9. käännös: Aina 3 s vähemmän ennen edellistä kääntymistä, yhteensä 9 kertaa ja 
kädentien puoleisessa reunassa on jäljellä 3 s. Neulo 1 krs kaikilla s:oilla. Jätä olan s:t 

odottamaan.  
 



Takakappale: Jatka neuloen beigellä langalla. Neulo mol. reunassa 1 s oikein 

jokaisella krs:lla. Kun työ on 2 cm lyhyempi kuin annettu pituus, neulo seuraavasti 
(np): Sileää oikeaa 26 (27) 28 (30) 33 s:lla, 1o,1n-joustinta (viimeisenä 1 n) kunnes 

puikolla on jäljellä 26 (27) 28 (30) 33 s, joilla neulotaan sileää oikeaa. Jatka neuloen 
sileää oikeaa kummassakin reunassa ja joustinta niiden välissä kunnes työ on annetun 

pituinen.   
 

Yhdistä olkasaumat neuloen ja päätä samalla takakappaleen pääntien s:t. Aseta 
kappaleet op:t vastakkain. Ota odottamassa olevat olkien s:t puikoille. Aloita oikean 
olan silmukoista. Neulo kolmannen puikon avulla 1 s kummaltakin puikolta oikein 

yhteen ja päätä s:t samalla. Jatka päättäen pääntien s:t ja yhdistä lopuksi vasen 
olkasauma ja päätä s:t.  

 
Hihat: Poimi kädentieltä beigellä langalla lyhyelle pyöröpuikolle nro 5 tasavälein hihan 

s:t: Poimi 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs. Vaihda työhön lyhyt 
pyöröpuikko nro 5½ ja tasaa 1. krs:lla s-luvuksi 72 (76) 80 (84) 84 s. Neulo 

suljettuna 1,5 cm sileää oikeaa. Aloita kavennukset. Neulo krs:n 2 ensimmäistä krs:ta 
oikein yhteen, neulo kunnes puikolla on jäljellä 2 s, 2 s kiertäen o yhteen. Toista 

kavennukset joka 4. krs:lla yhteensä 18 (19) 20 (21) 21 kertaa = 36 (38) 40 (42) 42 
s . Kun hihan pituus on (32) 32 (31) 31 30 cm, vaihda työhön viininpunainen lanka. 

Kun hihan pituus on 40 (40) 39 (39) 38 cm, tai se on halutun mittainen, vaihda 
työhön sukkapuikot nro 4½ ja neulo suljettuna 8 krs 1o,1n-joustinta. Päätä s:t 

neuloen joustinta. 
 

 
Viimeistely: Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kosteiden liinojen alle ja 

anna kuivua. 
 
 

Suunnittelu ja neuleohje: Sanne Lousdal 
 

 
 

   


