
4308 Raidallinen jakku  
 

Koko:  S (M) L (XL) XXL 

Vartalonympärys: 92 (100) 108 (116) 124 cm  

Pituus:  56 (58) 60 (62)   62 cm  

Hihanpituus: 43 (43) 44 (44)   44 cm  

Lanka:   Papyrus (78 % puuvilla, 22 % silkki) 50 g = 120 m  

Langanmenekki: 

Luonnonvalkoinen 

 väri 02 3 (4) 4 (5) 5 kerää                   

Beige   

väri 22 3 (4) 4 (5) 5 kerää 

Kontrastiväri  

väri 14 1 (2) 2 (2) 2 kerää 

Puikot:   Pyöröpuikko nro 3½ ja 4   

Tiheys:                  20 s sileää oikeaa = 10 cm puikoilla nro 4 

Info: 1. ja viimeinen silmukka neulotaan oikein jokaisella krs:lla = 
reunasilmukka (rs) 

 

Taka- ja etukappaleet: Luo pyöröpuikolle nro 3½ kontrastivärillä 184 (200) 216 (232) 
248 s ja neulo tasona 6 krs:ta sileää oikeaa ( 1. krs neulotaan nurin = np). Neulo 1 krs 
oikein työn np:lla = taitekrs ja neulo 6 krs:ta sileää oikeaa. Vaihda työhön puikko nro 4.  

*Vaihda työhön luonnonvalkoinen lanka ja neulo 4 krs:ta sileää oikeaa, vaihda työhön 
beige lanka ja neulo 4 krs:ta sileää oikeaa*, toista * - * koko työn ajan. Kun työn korkeus 
on 37 (38) 40 (41) 40 cm ( mitattuna taitekrs:ta), jaa työ kädenteitä varten seuraavasti: 
Neulo sileää oikeaa 44 (48) 52 (56) 60 s:lla, päätä kädentietä varten 2 s, neulo sileää 
oikeaa 92 (100) 108 (116) 124 s:lla takakappaletta varten, päätä kädentietä varten 2 s, 
neulo sileää oikeaa 44 (48) 52 (56) 60 s:lla. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 

Oikea etukappale: Jatka neuloen raitaneuletta, kunnes työ on 12 cm lyhyempi kuin 
annettu valmis pituus ( mitattuna taitekrs:sta). Neulo seuraavksi np:n krs:n 17 (19) 21 
(23) 25 s ja jätä ne odottamaan s-pitäjälle sekä neulo krs loppuun. Päätä pääntien 
reunassa joka 2. krs:lla np:lla 2,2,2,1,1 s = työssä on nyt jäljellä 19 (21) 23 (25) 27 s, 
jotka jätetään odottamaan, kun työ on annetun valmiin pituuden mittainen. Lopeta 
mieluiten raidan 2. krs:lla.  



Vasen etukappale: Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi.  HUOM aloita op:n krs:lla – 
näin pääntien s:t jäävät odottamaan samalla raidan krs:lla kuin oikeassa etukappaleessa. 
Silmukat pääntien reunassa päätetään op:n krs:illa, jolloin raidat täsmäävät oikean 
etukappaleen raitojen kanssa. 

Takakappale – 92 (100) 108 (116) 124 s. Neulo kunnes työ on 3 cm lyhyempi kuin 
annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 48 (52) 56 (60) 64 s s-pitäjälle 
ja neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2, 1 s 
= työssä on nyt jäljellä 19 (21) 23 (25) 27 s, jotka jätetään odottamaan s-pitäjälle. Neulo 
toinen puoli peilikuvaksi.   

Hihat: Luo puikoille nro 3½ kontrastivärillä 40 (40) 42 (42) 44 s ja neulo tasona 6 krs:ta 
sileää oikeaa (1. krs = np). Neulo 1 krs oikein työn np:lla ja neulo vielä 6 krs:sta sileää 
oikeaa. Vaihda työhön puikot nro 4 ja jatka neuloen raitaneuletta. Kun työn korkeus on 5 
(4) 4 (4) 4 cm, aloita lisäykset. Lisää 1 s kummassakin reunassa rs:oiden sisäpuolella. 
Toista lisäykset 2 (1½) 1½ (1½) 1½ cm välein, kunnes työssä on 76 (80) 84 (84) 88 s. 
Kun hiha on annetun valmiin pituuden mittainen, päätä s:t. Lopeta mieluiten kokonaisella 
raidalla. Neulo toinen hiha samalla tavalla.  

Yhdistä olkasaumat. 

Oikea etureunus: Poimi puikolle nro 3½ kontrastivärillä 1 s jokaiselta krs:lta jättäen 
väliin n. joka 4. krs:n, n. 90 (94) 98 (102) s. Poimi s:t pääntien odottamassa oleviin 
s:oihin asti. Neulo 6 krs:ta sileää oikeaa, 1 krs oikein työn np:lla, 6 krs:ta sileää oikeaa ja 
päätä s:t.   

Vasen etureunus: Aloita pääntien odottamassa olevien s:oiden alapuolelta. Poimi s:t 
kuten oikeaa etureunusta varten. Neulo kuten oikea etureunus ja päätä s:t.  

Taita reunukset kahtia ja kiinnitä np:lle.  

Pääntienreunus: Poimi s:t etureunuksen päästä ja neulo odottamassa olevat pääntien 
s:t oikein, poimi s:t pääntien reunasta, neulo takakappaleen pääntien s:t oikein, poimi s:t 
pääntien reunasta ja neulo odottamassa olevat pääntien s:t oikein sekä poimi s:t 
etureunuksen päästä, n. 154 (156) 158 (160) s. Neulo sileää oikeaa ja kavenna 
ensimmäisellä krs:lla tasavälein 30 s. Neulo 6 krs:ta sileää oikeaa. Neulo 1 krs oikein työn 
np:lla = taitekrs, neulo 6 krs sileää oikeaa. Päätä s:t. Taita reunus kahtia ja kiinnitä 
np:lle.    

Viimeistely: Kiinnitä hihat paikoilleen. Ompele hihasaumat.  

Levitä neule kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua. Ompele halutessasi jakkuun 
nepparit.   

                          

Suunnittelu ja ohje 

Sanne Lousdal  

 


