
4320 / 2      Zoe – villatakki, Papyrus    

Koko:  S (M) L (XL) XXL 

 

Vartalonympärys:    94   (102)    110  (118) 126 

 

Pituus:   58  (60)  62 (64)  66 
 

Lanka: Cewec Papyrus (70%  puuvilla, 30% silkki, 50 g  

 = 120 m) 

 

Langanmenekki: 

Valkoinen väri 02: 7 (8) 8 (9) 10 kerää  

Terrakotta väri 27: 1 (1) 1 (1) 1 kerä  

Oranssi väri 31: 1 (1) 1 (1) 1 kerä  

Vihreä väri 28: 1 (1) 1 (1) 1 kerä  

Koralli väri 4: 1 (1) 1 (1)  1 kerä 

 

 

Puikot: Sukkapuikot nro 3,5 ja 4, pyöröpuikko nro 3,5 ja 4 

 

Muut: 9 nappia  

 

Tiheys: 20 s = 10 cm puikolla nro 4  

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

 

German Short Row Neulo s-merkkiin asti, käänny, nosta ensimmäinen s neulomatta                                          

                                                     ja kiristä lankaa siten etää oikealle puikolle muodostuu  
                                                     kaksoissilmukka. Neulo suraava krs. 

= lyhennetyt krs:t 

 Kun kaikki käännökset on neulottu, neulo seuraava krs kaikilla   
                                                    s:oilla. HUOM: Kaikki kaksoissilmukat neulotaan kuten yksi  
                                                    silmukka. 
 
 

Takakappale/Etukappale: Luo pyöröpuikolle nro 3,5 - 180 (196) 212 (22) 244 s ja 

laita s-merkit kappaleiden väliin, 94 (102) 110 (118) 126 s takakappaletta ja 43(47) 51 (55) 59 
s kumpaakin etukappaletta varten. 
Neulo tasona joustinta (1. krs = np): 
1 rs, 2 n * 2 o, 2 n*, toista * -* ja neulo krs:n loppuun 1 rs. 
2. krs: 1 rs, *2 o, 2 n*, toista *-* koko krs:n ajan, neulo krs:n loppuun 1 rs. 
3. krs: neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin. 
4. krs: 1 rs, neulo seur. 2 s ristiin: *neulo 2. s o 1. s:n edessä, neulo 1. s oikein ja siirrä mol. s:t 
oikealle puikolle, 2 n*, toista * - * koko krs:n ajan, neulo krs:n loppuun 1 rs. 



Toista näitä 4 krs:ta kunnes joustimen korkeus on 5 cm. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4 ja 
neulo sileää oikeaa kunnes työn korkeus on 37 (38) 39 (40) 41 cm. Päätä seuraavalla op:n 
krs:lla kummallakin sivulla kädenteitä varten 10 s seuraavsti:  
Neulo 5 s:n päähän s-merkistä, päätä 10 s, neulo 5 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, päätä 
10 s ja neulo krs loppuun. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat 
 

Hihat: Luo sukkapuikoille nro 3,5 - 52 (56) 60 (60) 64 s ja neulo suljettuna joustinta: 
          1.-2.-3. krs: neulo * 2 o, 2 n*, toista * -* koko krs:n ajan. 
          4. krs: *neulo 2 s ristiin: neulo 2. s o 1. s:n edessä, neulo 1. s oikein ja siirrä mol. 
          s:t oikealle puikolle, 2 n*, toista *-* koko krs:n ajan. 
          Toista näitä 4 krs:ta kunnes joustimen korkeus on 5 cm. 
          Vaihda työhön sukkapuikot nro 4 ja jatka neuloen sileää oikeaa.  
        
Lisää ensimmäisellä krs:lla tasavälein 10 s = 62 (66) 70(70) 74 s. Jatka neuloen sileää oikeaa 
kunnes hihan pituus on 10 cm. Aloita lisäykset. Merkitse hihan alasauman 2 keskimmäistä 
s:aa (ensimmäinen ja viimeinen silmukka). Lisää 1 s merkittyjen s:oiden mol. puolin.  
Toista lisäykset joka 8 krs:lla kunnes työssä on 72 (78) 78 (80) 86 s. Jatka neuloen kunnes 
hihan pituus on 44 (44) 45 (45) 46 cm. Päätä hihan ala-sauman keskimmäiset 10 s (krs:n 
ensimmäiset ja viimeiset 5 s) = 62(68) 68 (74) 76 s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha 
samalla tavalla. 
 

Kaarroke: Neulo hihat samalle pyöröpuikolle miehustan kanssa (työn np:lta), hihat 
kädenteitä varten päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Työssä on nyt 284 (312) 328 (356) 376 s. 
Neulo 2 (2) 2 (4) 4 krs:ta ja kavenna/lisää s-luvuksi 280 (312) 328 (360) 376 s. Poista s-merkit. 
Laita 2 uutta s-merkkiä 20 s:n päähän kummankin etukappaleen reunasta. Aloita 
lyhennettyjen krs:ten neulominen op:lta: Neulo s-merkkiin asti, käänny German Short Row-
ohjeen (GSR) mukaan, neulo nurin oikean etukappaleen s-merkkiin asti, käänny GSR:n 
mukaan, neulo 10 s:n päähän edellisestä kääntymiskohdasta, käänny GSR:n mukaan, neulo 
nurin 10 s:n päähän edellisestä kääntymiskohdasta, käänny GSR:n mukaan ja toista 
käännökset vielä kerran kummassakin reunassa 10 s ennen edellistä kääntymiskohtaa. Neulo 
viimeisen käännöksen jälkeen 1 krs ja muista neuloa kaksoissilmukat yhtenä silmukkana  – 
Neulo 1 krs nurin ja neulo kaksoissilmukat yhtenä silmukkana. 
Vaihda työhön terrakotta lanka ja neulo 1 krs: * 1 o, nosta seuraava s neulomatta lanka työn 
takana*, toista* -* ja neulo krs:n loppuun 1 o, 1 rs. Neulo seuraava krs nurin. 
Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, 3 o, *2 o yht, 6 o*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 2 o 
yhteen, 1 o, 1 rs = 245 (273) 287 (315) 329 s. 
Neulo 7 krs. 
Vaihda työhön oranssi lanka ja seuraava krs: 1 o, nosta seuraava s neulomatta lanka työn 
takana*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 1 rs. Neulo seuraava krs nurin.  
Kavenna seuraavalla krs:lla:  1 rs, 2 o, *2 o yht, 5 o*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 
1 o, 1 rs = 210 (234) 246 (270) 282 s.  
Neulo 7 krs. 
Vaihda työhön vihreä lanka ja neulo krs nurin. Neulo 2 krs:ta. Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 
rs, * 2 o yht, 4 o*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 2 o, 1 rs = 175 (195) 205 (225) 
235 s.  
Neulo 5 krs. 
Vaihda työhön koralli lanka ja neulo krs nurin. Neulo 6 krs:ta korallilla langalla.  



Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, 1 o, *2 o yht, 3 o*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 
1 rs = 140 (156) 164 (180) 188 s. Neulo krs nurin. 
Vaihda työhön valkoinen lanka ja neulo 3 krs:ta. Kavenna seuraavalla krs:lla: 1 rs, *2 o yht, 2 
o*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 2 o yht, 1 rs = työssä on jäljellä 105 (117) 123 (135) 141 
s. Neulo 1 (1) 3 (3) 3 krs:ta. 
Kavenna seuraavalla krs:lla tasavälein s-luvuksi 100 (104) 108 (112) 116 s. Aloita 
pääntienreunuksen neulominen seuraavalla np:n krs:lla. 
 

Pääntienreunus: Neulo np:lta: 1 rs, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 2 n, 1 

rs. 
Neulo 2 krs:ta joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Jatka neulomalla joustimen 4. krs. 
Toista joustimen krs:ia 1, 2, 3 ja 4 kunnes reunuksen korkeus on 5 cm. Päätä s:t neuloen 
joustinta.  
 

Viimeistely:  

Vasen etureunus: Poimi puikoille nro 3,5 valkoisella langalla 1 s jokaiselta krs:lta 

jättäen väliin joka 4. krs:n. Poimi s:t ensin valkoisella langalla ja lopuksi raitalangoilla, 
kahdella ensimmäisellä värillä 8 s, sen jälkeen kahdella seuraavalla värillä ja lopuksi vielä 
valkoisella langalla, yht. n. 140 (144) 148 (152) 156 s. Reunus neulotaan käyttäen raitavärejä 
ja langat ristitään np:lla niiden ristimiskohdissa. Neulo np:lta:   
*2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo krs:n loppuun 2 n. Neulo 1 krs joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat 
nurin. Jatka neuloen ristien oikeat s:t aiemman ohjeen mukaan. Kun joustimen korkeus on 5 
cm, päätä s:t neuloen joustinta. 
 

Oikea etureunus: Neulo kuten vasen etureunus.  
Tee 7. krs:lla 9 napinläpeä. Tee alin napinläpi helman joustimen keskikohtaan, ylin 
pääntienreunuksen keskikohtaan ja loput tasavälein. 

Napinläpi: Neulo 2 s yht, lk, lk, 2 s yht, neulo seuraavalla krs:lla lk:t 1 o, 1 n. Jatka neuloen 
ristittyä joustinta kunnes reunuksen korkeus on 5 cm. Päätä s:t neuloen joustinta. 
Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Ompele napit paikoilleen. Levitä 
työ kosteiden pyyheliinojen väliin ja anna kuivua.  
 

Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal 

 
 
 
 
 

   


