
4702 Villatakki, Bloom ja Dolce 

 
Koko: S (M/L) XL 
Valmiin neuleen 
mitat: 
Vartalonympärys 
Pituus 
 

 
 
115 
68 

 
 
(132) 
(71) 

 
 
149 cm – mitta heti kädentien alapuolelta 
74 cm 

Langat: Cewec Bloom (48 % bambu, 44 % villa, 8 % nylon, 100 g = 
140 m) ja Cewec Dolce (60 % kid-mohair, 40 % polyakryyli, 

50 g = 150 m)  
 

Langanmenekki: 
Bloom väri 307 
Dolce väri 701 
väri 702 
 

 
4 
2 
3 

 
(5) 
(2) 
(3) 

 
6 kerää 
3 kerää 
3 kerää 

 Villatakki neulotaan yhtenä kappaleena alhaalta ylöspäin. Työ 
jaetaan kädenteiden kohdalla, taka- ja etukappaleet 

neulotaan erikseen valmiiksi. Olat yhdistetään neuloen.  
Hihojen silmukat poimitaan kädenteiltä ja hihat neulotaan 

ylhäältä alaspäin.  
 

Puikot: Pyöröpuikko nro 10 (40 ja 80 cm) 
Silmukkamerkkejä ja jämälankaa  
 

Tiheys: Ota huomioon että tiheys muuttuu mallitilkun höyryttämisen 
jälkeen. 
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 
pienemmät puikot. 
 
10,5 s ja 12 krs sileää oikeaa Bloomilla + Dolcella puikoilla 
nro 10 = 10 x 10 cm ENNEN HÖYRYTTÄMISTÄ 
9,5 s ja 12 krs sileää oikeaa Bloomilla + Dolcella puikoilla nro 
10 = 10 x 10 cm HÖYRYTTÄMISEN JÄLKEEN 
 

Lyhenteet: s = silmukka / o = oikein / n = nurin / krs = kerros / yht = 

yhteen / lk = langankierto /rs = reunasilmukka, neulotaan 
oikein / * * = toista tähtien väliä / 
ylivetokavennus: nosta 1 neulomatta, 1 o, vedä nostettu 
silmukka neulotun yli / 
lisää 1 s = neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein  
 

Raitaneule: 2 krs Bloom + Dolce väri 701 
2 krs Bloom + Dolce väri 702 
 

Värinvaihtaminen: Neulo  reunan 8 s:aa oikein  ”vanhalla värillä”, vaihda työhön 
uusi väri. *Neulo oikea krs. Neulo nurja krs. Neulo seur. op:n 
krs:lla 8 reunimmaista s:aa oikein ja vaihda väri* (toista * - 



*).  
 

Kääntyminen: Jos krs:n loppuun osuu langan paksu kohta, nosta seuraavan 
krs:n 1. silmukka neulomatta lanka työn edessä. 

 
Miehusta: 

Luo 110 (126) 142 s Bloomilla + Dolcella väri 702 på pyöröpuikolle nro 10 (80 cm).  
1.krs: 8 rs:aa oikein, *2 n, 2 o* (toista * - * kunnes puikolla on jäljellä 10 s), 2 

n, 8 rs:aa oikein  
2.krs: 8 rs:aa oikein, *2 o, 2 n* (toista * - * kunnes puikolla on jäljellä 10 s), 2 

o, 8 rs:aa oikein  
Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 3 kertaa. Neulo lopuksi krs 1 (= 7 krs).  

 
Jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta:  

1.krs: Oikein  
2.krs: 8 rs:aa oikein, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 8 s, 8 rs:aa oikein. 

Toista näitä 2 krs:ta kunnes työn korkeus on 48 (50) 52 cm. Lopeta op:n krs:lla.  
 

Jaa työ kädenteitä varten ja neulo taka- ja etukappaleet erikseen valmiiksi: 
Neulo 8 rs oikein, 19 (23) 27 n (etukappale), päätä 1 s (kädentie), 54 (62) 70 n 

(takakappale), päätä 1 s (kädentie), 19 (23) 27 n, 8 rs oikein (etukappale). 
 

Oikea etukappale:   
1.krs: Oikein (värinvaihto kuten aikaisemminkin)  
2.krs: 1 rs, 18 (22) 26 n, 8 rs oikein.  

Toista näitä kahta krs:ta kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 cm. Jätä s:t 
odottamaan. 

  
Takakappale: (koko krs neulotaan raitaneuletta)  

1.krs: Oikein.  
2.krs: 1 rs, 52 (60) 68 n, 1 rs.  

Toista näitä kahta krs:ta kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 cm. Jätä s:t 
odottamaan.  

  
Vasen etukappale: (kiinnitä lanka kädentien puoleiseen reunaan ja neulo koko krs 

raitaneuletta)  
1.krs: Oikein  

2.krs: Neulo 8 rs oikein, 18 (22) 26 n, 1 rs. Värinvaihtumiskohta on nyt kädentien 
puoleisessa reunassa.  

Toista näitä kahta krs:ta kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 cm. Jätä s:t 
odottamaan. 

 
Yhdistä olkasaumat:  
Aseta etukappaleen ja takakappaleen vasemmat olat op:t vastakkain. Ota s:t kahdelle 

puikolle ja neulo silmukat yksitellen yhteen ja päätä ne samalla käyttäen apupuikkoa.  
Yhdistä oikean puolen olka samalla tavalla. 

  
Hihat: 

Poimi kädentieltä 42 (46) 48 s (pyöröpuikko 40 cm) Bloomilla + Dolcella väri 702:  



Aloita s:oiden poimiminen kädentietä varten päätetystä s:sta. Laita s-merkki krs:n 

alkuun.  
Neulo suljettuna sileää oikeaa raitaneuletta. Kavenna 2. ja sen jälkeen joka 8.krs:lla 

seuraavasti: 1 o, 2 o yht, neulo 2 s:n päähän s-merkistä, 1 ylivetokavennus.   
Toista kavennukset yhteensä 4 (5) 5 kertaa (= 34 (36) 38 s). Jatka neuloen kunnes 

hihan pituus on 28 cm (tai se on halutun mittainen). Neulo 7 krs 2o,2n-joustinta 
Bloomilla + Dolcella väri 702. Kavenna 1.krs:lla tasavälein 2 (0) 2 s. Päätä s:t 

neuloen joustinta. Neulo toinen hiha samoin.  
  
Viimeistely:  

Höyrytä villatakki kostean liinan läpi.  
  

Suunnittelija: Sisse Chyträus  


