
3841 Queen of Arrows-kaarrokeneule  

 
Taka/Etukappale: Luo sinisellä langalla (väri 36) 240 (260) 280 (300) 320 s 
pyöröpuikolle nro 3½ ja neulo suljettuna 5 cm 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön 
pyöröpuikko nro 4 ja neulo sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 35 (36) 38 (40) 41 
cm. Päätä kummallakin sivulla kädenteitä varten 10 s – työssä on jäljellä 110 (120) 
130 (140) 150 s kumpaakin, taka- ja etukappaletta varten. Jätä työ odottamaan ja 
neulo hihat.   
 
Hihat: Luo sukkapuikoille nro 3½ beigellä (fv 01) 48 (52) 56 (60) 60 s ja neulo 
suljettuna 2 cm 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön sukkapuikot nro 4. Neulo 1 krs sileää 
oikeaa ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 60 (60) 70 (70) 70 s. Neulo mallineule 
ruutupiirroksen A mukaan toistaen 10 s:n mallikertaa koko krs:n ajan. Aloita lisäykset 
8. krs:lla. Lisää 1 s krs:n ensimmäisen s:n mol. puolin. Neulo lisätyt s:t sinisellä 
pohjavärillä – niillä ei neulota ruutupiirroksen mallineuletta. Toista lisäykset joka 6. 
krs:lla, kunnes työssä on 96 (100) 102 (104) 108 s. Kun hiha on annetun valmiin 
pituuden mittainen, päätä hihan alasauman keskimmäiset 10 s (ensimmäiset ja 
viimeiset 5 s). Työssä on nyt jäljellä 86 (90) 92 (94) 98 s. Jätä työ odottamaan ja 
neulo toinen hiha samalla tavalla.  
 
Kaarroke: Ota hihat samalle pyöröpuikolle miehustan kanssa, kädenteitä varten 
päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Työssä on nyt 392 (420) 444 (468) 496 s. Neulo 1 krs 
ja kavenna samalla s-luvuksi 390 (416) 442 (468) 494 s. Jatka neuloen mallineuletta 
ruutupiirroksen B mukaan. Kun ruutupiirros on neulottu loppuun, on työssä jäljellä 
120 (128) 136 (144) 152 s. Neulo 3 (4) 4 (5) 5 krs:ta sileää oikeaa. Jätä 
etukappaleen keskimmäiset 20 (22) 24 (26) 28 s s-pitäjälle. Jatka neuloen tasona. 
Katkaise lanka ja aloita neulominen pääntien reunasta. Päätä ensimmäiset 2 s 
jokaisen 4 seuraavan krs:n alussa. Vaihda työhön lyhyt pyöröpuikko nro 3½. Neulo 
sileää oikeaa päätettyihin s:oihin asti, poimi s:t päätetyistä s:oista, neulo s-pitäjällä 
odottavilla s:oilla sileää oikeaa, poimi s:t päätetyistä s:oista ja neulo lopuilla s:oilla 
sileää oikeaa. Työssä pitäisi nyt n. 124 (128) 132 (134) 136 s. Neulo suljettuna 
1o,1n-joustinta ja tasaa s-luku ensimmäisellä krs:lla. Neulo yhteensä 3½ cm joustinta. 
Päätä s:t neuloen joustinta.  
 

Koko: S (M) L XL XXL  
Vartalonympärys: 92 (100) 108 (115)  123 cm  
Pituus: 
Hihanpituus: 

61 
43 

(62) 
(44) 

64 
45 

(66) 
(45) 

66 cm 
46 cm 

 

Lanka: Cewec Tibet 24% jakki, 55% merino, 21% polyamidi 
Langanmenekki:  
Sininen väri 36 
Beige väri 01 

 
6 
2 

 
(6) 
(2) 

 
7 
2 

 
(8) 
(3) 

 
8 kerää 
3 kerää 

 

Puikot: Pyöröpuikko nro 3,5 ja 4, sukkapuikot nro 3,5 ja 4 
Tiheys: 26 s = 10 cm puikoilla nro 4 
Lyhenteet: 
 

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

Huomioitavaa: 
 

Kierrä taka/etukappaleen kirjoneulessa pitkät 
langanjuoksut toistensa ympäri työn np:lla.  



Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule 
kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua.   
 
Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  


