
5104 /2 liiviä, pitkä tai lyhyt 

 

Takakappale: 

Luo 64 (68) 72 (72) s puikoille nro 3½ ja neulo 1 krs nurin (1. krs on np). 

Neulo lyhennetyt krs:t: 

-13 (14) 15 (15) o, käänny tuplas:lla, 12 (13) 14 (14) n. 

-10 (11) 12 (12) o, käänny tuplas:lla, 9 (10) 11 (11) n.  

Neulo 1 krs oikein kaikilla 64 (68) 72 (72) s:lla. 

-13 (14) 15 (15) n, käänny tuplas:lla, 12 (13) 14 (14) o. 

-10 (11) 12 (12) n, käänny tuplas:lla, 9 (10) 11 (11) o.  

Jatka neuloen sileää oikeaa (nurin np:lla, 1 oikein neulottu rs kummassakin reunassa 

/ oikein op:lla) kunnes työn korkeus on 19 (20) 21 (22) cm (mitataan sivulta). Lopeta 

np:n krs:lla. 

Lisää kädentietä varten: 

Koko: 

 

S (M) L (XL)   

Vartalonympärys: 

 

94 (98) 110 (118) cm   

Pituus: (pitkä) 

Pituus: (lyhyt) 
 

73 

60 

(76) 

(52) 

79 

54 

(82) cm 

(56) cm 

  

Lanka: 

 

Cewec LIDO (36% villa, 28% puuvilla, 18% pellava, 18% 

bambu – 50g = 120 m) 
 

Langanmenekki:  
pitkä: väri 7 
Lyhyt: väri 5 

 

 
8 
4 

 
(8) 
(4) 

 
10 
6 

 
(10) kerää 
(6) kerää 

  

Puikot: 

 

Pyöröpuikko (60 cm) nro 3 ja 3,5 

 
Tiheys: 21 s ja 32 krs sileää oikeaa puikoilla nro 3,5 = 10x10 cm 

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 kiertäen oikein = nosta s:oiden välinen 

lankalenkki puikolle ja neulo kiertäen oikein 
käänny tupla-s:lla = käänny, nosta ensimmäinen 

silmukka neulomatta lanka työn edessä, vie lanka työn 

taakse jolloin puikolle muodostuu tuplasilmukka 

Huomioitavaa: 
 

Liivi neulotaan ylhäältä alaspäin. Takakappale neulotaan 
ensiksi ja sen jälkeen poimitaan luomisreunasta s:t 
etukappaletta varten. Kappaleet yhdistetään kädentien 

kohdalla ja miehusta neulotaan jatkossa suljettuna, yhtenä 
kappaleena.  

 



Seuraava krs (op): 1 o, lisää 1 s kiertäen o, neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 1 

s, lisää 1 s kiertäen o, 1 o. 

Seuraava krs (np): 1 rs, lisää 1 s kiertäen n, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 1 

s, lisää 1 s kiertäen nurin, 1 rs (= 68 (72) 76 (76) s). 

Luo 2 seuraavan krs:n lopussa 2 uutta s:aa (= 72 (76) 80 (80) s) 

Luo 2 seuraavan krs:n lopussa 3 uutta s:aa (= 78 (82) 86 (86) s) 

Luo 4 (4) 6 (6) seuraavan krs:n lopussa 4 (4) 4 (5) uutta s:aa (= 94 (98) 110 (116) 

s). 

Jätä työ odottamaan ja neulo etukappale: 

 

Etukappaleen vasen puoli: 

Laske takakappaleen luomisreunan vasemmasta reunasta 9 (10) 11 (11) s ja poimi 

puikolle 9 (10) 11 (11) s. 

1.+3.+5. krs (np): 1 rs, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 1 rs. 

2. krs: Oikein. 

4.+6. krs: 1 o, lisää 1 s kiertäen o, neulo krs oikein loppuun. 

Toista näitä 6 krs:ta kunnes työssä on 28 (30) 32 (32) s. Lopeta np:n krs:lla ja jätä 

työ odottamaan.  

 

Etukappaleen oikea puoli: 

Käännä työ ja poimi 9 (10) 11 (11) s takakappaleen luomisreunan oikeasta reunasta.   

1.+3.+5. krs (np): 1 rs, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 1 rs. 

2. krs: Oikein. 

4.+6. krs: Neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 1 s, lisää 1 s kiertäen o, 1 o. 

Toista näitä 6 krs:ta kunnes työssä on 28 (30) 32 (32) s. Lopeta np:n krs:lla. 

 

Yhdistä etukappaleet seuraavasti: Neulo oikean etukappaleen s:t oikein, luo 8 uutta 

s:aa ja neulo vaemman etukappaleen s:t oikein. 

Neulo etukappaleen 64 (68) 72 (72) s:lla sileää oikeaa kunnes työn korkeus on olalta 

mitattuna 19 (20) 21 (22) cm. 

Tee lisäykset kädentietä varten kuten takakappaleessa. Lopeta np:n krs:lla. 

 

Miehusta: 

Neulo etu- ja takakappale samalle pyöröpuikolle seuraavasti: Neulo etukappaleen 94 

(98) 110 (116) s oikein, luo 4 (4) 6 (8) uutta s:aa, neulo takakappaleen 94 (98) 110 

(116) s oikein, luo 4 (4) 6 (8) uutta s:aa (= 196 (204) 232 (248) s). Krs alkaa 

oikealta sivulta (kädentietä varten luotujen s:oiden keskikohdasta).  

 

A-linjainen pitkä liivi: 

Laita s-merkki vasemmalle sivulle, kädenteitä varten luotujen s:oiden keskikohtaan 

(vasen sivusauma). 

Neulo 4 krs:ta sileää oikeaa. 

Lisää seuraavasti: *6 o, lisää 1 s kiertäen o, neulo oikein 6 s:n päähän seuraavasta s-

merkistä, lisää 1 s kiertäen o, 12 o, lisää 1 s kiertäen o, neulo oikein 6 s:n päähän 

krs:n alusta, lisää 1 s kiertäen o, 6 o. 

Neulo 16 krs:ta o.*  



Toista *-* kunnes työn korkeus on 48 (50) 52 (54) cm (tai se on 5 cm lyhyempi kuin 

haluttu valmispituus) kädentieltä mitattuna. 

Kavenna viimeisellä krs:lla tasavälein 2 s (1 s etukappaleen ja 1 s takakappaleen 

puolella). 

Jaa nyt työ kummallakin sivulla halkioita varten ja jatka neuloen tasona joustinta 

etukappaleen s:oilla: 

1 rs, *1 o, 1 n*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 2 s, 1 o, 1 rs. Neulo 5 cm 

joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. Neulo takakappalee joustin samalla tavalla.  

 

Lyhyt liivi: 

Neulo suljettuna sileää oikeaa 196 (204) 232 (248) s:lla, kunnes työn korkeus on 35 

(36) 37 (38) cm (tai se on 5 cm lyhyempi kuin haluttu valmispituus). 

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3 ja neulo 5 cm rib (1 o, 1 n) joustinta. Päätä s:t 

neuloen joustinta. 

 

Kädentienreunukset:  

Kiinnitä lanka kädentien alareunan keskikohtaa ja poimi s:t työn op:lta pyöröpuikolle 

nro 3: 

Poimi 1 s jokaisesta lisätystä s:sta, 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n ja 

poimi 1 s jokaisesta lisätystä s:sta (= n. 118 (124) 130 (136) s / parillinen määrä). 

Neulo 8 krs:ta joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 

 

Pääntienreunus:  

Kiinnitä lanka pääntien oikeaan alareunaan ja poimi s:t työn op:lta pyöröpuikolle nro 

3: 

Poimi 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n, 1 s jokaisesta takakappaleen 

luomiskrs:n s:sta, 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n ja lopeta pääntien 

vasempaan alareunaan (= n. 131 (135) 139 (134) s / pariton määrä). (Huom: s:oita 

ei poimita keskelle eteen luoduista s:oista).  

Neulo tasona 8 krs:ta joustinta. Päätä neuloen joustinta. 

 

Viimeistely: Kiinnitä pääntienreunuksen joustimen päät keskelle eteen luotuihin 
s:oihin.   

Pese neule (kts pesuohjeet vyötteestä) ja levitä neule kuivumaan tasona pyyhkeen 
päälle annettujen mittojen mukaisesti.  
 

 

Chytræus Design 


