
4629            Rosa 
 
Koko:                            S                  (M)               L              (XL) 
 
Vartalonympärys:          110              (120)            130         (140) cm 
 
Pituus:                             55                 (58)              58           (62) cm 
 
Hihan pituus:                            42                 (42)              42           (42) cm 
 
Langat:                            DOLCE (60% kid mohair, 40% polyakryyli – 50 g = 150 m) 
                                                            ANISIA (76% kid mohair, 24% polyamidi – 25 g =235 m) 
                                                            GLITTER (85% viskoosi, 15% polyesteri – 25 g = 110 m) 
 
Langanmenekki: 
DOLCE:    väri 337                              5                    (5)                 5             (6) kerää 
ANISIA:    väri 44                                3                    (3)                 3             (4) kerää 
GLITTER:  väri 8209                           1                    (1)                 1             (1) kerää 
 
Puikot:                            Pyöröpuikko (40 ja 60 cm) nro 4,5 ja 7 
 
Tiheys:                             12 s helmineuletta, 2-krt. langalla DOLCE +ANISIA = 10 cm  
                                                             puikoilla nro 7. 
                                                             Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai                   
                                                             pienemmät puikot. 
Lyhenteet:                        s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin,  
                                                             yht = yhteen, lk = langankierto 
                                                             lisää 1 s = neulo s<:oiden välinen lankalenkki kiertäen  
                                                             oikein 
 
HUOM:                              Jakku neulotaan alhaalta ylöspäin yhtenä kappaleena 
                                                             kädenteille asti. 
                                                             Työ jaetaan kädenteiden kohdalla ja taka/etukappaleet  
                                                             neulotaan erikseen valmiiksi. 
                                                             Hihojen s:t poimitaan kädenteiltä ja hihat neulotaan  
                                                             ylhäältä alaspäin halutun pituisiksi. 
                                          Jakku neulotaan kokonaan 2-krt. langalla. 
                                                             Joustimet neulotaan ANISIA:lla ja GLITTER:illä, 
                                                             muuten jakku neulotaan ANISIA:lla ja DOLCE:lla 
 
Helmineule:                      1. krs: * 1 o, 1 n *, toista *-* koko krs:n ajan 
                                                             2. krs: Oikeat s:t nurin, nurjat oikein. 
 
 



 
Hihojen mallineule:           Laske mallineuleen aloituskohta siten, että hihan   
                                                               keskimmäinen silmukka (olkasauman silmukka)                                    
                                                               neulotaan oikein. 
                                                               1. krs: * 3 n, 1 o *, toista *-* koko krs:n ajan. Huom,  
                                                                hihan keskimmäinen silmukka neulotaan oikein. 
                                                               2. krs: *3 n, 1 o krs:ta alempana olevasta s:sta*,                                                                      
                                                               toista *-* koko krs:n ajan. 
 
Miehusta: 
Luo 132 (144) 156 (168) s pyöröpuikolle nro 4,5 2-krt. langalla, ANISIA + GLITTER ja neulo 
tasona 4 cm 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 7 ja jatka neuloen 
helmineuletta 2-krt. langalla, ANISIA + DOLCE. Kun työn korkeus on 36 (38) 38 (40) cm, jaa 
työ kädenteitä varten, (33 (36) 39 (42) s (etukappale), 66 (72) 78 (84) s (takakappale) och 33 
(36) 39 (42) s (etukappale). 
 
Takakappale: 
Jatka neuloen helmineuletta, kunnes kädentien korkeus on 19 (20) 20, (22) cm. Päätä 
pääntietä varten keskimmäiset 24 (24) 24 (24) s ja jätä mol. sivulla jäljellä olevat 21 (24) 27 
(30) s odottamaan (olan silmukat) 
 
Etukappale: 
Neulo yhtä korkeaksi kuin takakappale, jätä kädentien puolen reunimmaiset 21 (24) 27 (30) s 
odottamaan = (olka). 
Jatka neuloen helmineuletta lopuilla 12 (12) 12 (12) s:lla (takakappaleen pääntienreunus) – 
neulo 14 (14) 16 (16) krs:ta ja jätä s:t odottamaan.  
Neulo toinen etukappale ja takakappaleen pääntienreunus samalla tavalla. Yhdistä 
reunusten päät. Aseta op:t vastakkain ja neulo s:t yksi kerrallaan oikein yhteen sekä päätä 
samalla s:t.  
Olkasaumat: 
Aseta kappaleet op:t vastakkain ja neulo s:t yksi kerrallaan oikein yhteen sekä päätä samalla 
s:t.  
Pääntienreunus: 
Kiinnitä pääntienreunus takakappaleen pääntielle.  
 
Hihat: 
Poimi s:t kädentieltä lyhyelle pyöröpuikolle nro 7 2-krt. langalla, ANISIA + DOLCE. Aloita 
s:oiden poiminta kädentien alareunasta, poimi kädentien reunasta 30 (31) 31 (33) s, 1 s 
olkasauman kohdalta ja lopuksi kädentien toisesta reunasta 30 (31) 31 33 s ( = 61 (63) 63 ( 
67) s. Laske mistä kohtaa mallineule tulee aloittaa, jotta hihan keskimmäinen olkasauman 
silmukka tulee neulotuksi oikein. Jatka neuloen mallineuletta, kunnes hihan pituus on 35 cm 
(tai se on 7 cm lyhyempi kuin haluttu valmis pituus).  
Vaiha työhön lyhyt pyöröpuikko nro 4,5 ja neulo 2-krt. langalla, ANISIA + GLITTER, 7 cm 
1o,1n-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 
 
Viimeistely: 



Päättele kaikki langanpäät np:lle. Kostuta työ ja levitä kahden kostean pyyhkeen väliin 
annettujen mittojen mukaisesti. Anna kuivua. 
 
Design Cewec 
 
 
                                          . 
 


