
1221 Villatakki 4-kertaisella Anisialla 
 

Koko: S/M (L/XL)  

Vartalonympärys (cm): 120 (132) 
 
Pituus (cm): 60 (60) 

Hihanpituus (mitattu pääntieltä) (cm): 

 65 (67)     

Villatakki neulotaan 4-krt. langalla 
Villatakki neulotaan hyvin löyhästi, joten se saattaa venyä 
käytössä pituutta.  

Lanka: Cewec Anisia (76% kid mohair, 24% polyamidi) 25 g = 235 m 

Langanmenekki:  

Anisia väri 15 (roosa) 2 (2) kerää 

Anisia väri 21 (liila) 2 (2) kerää 

Anisia väri 23 (vihreä) 2 (3) kerää 

Anisia väri 27 (curry) 2 (2) kerää 

Anisia väri 31 (valkoinen) 2 (2) kerää 

Anisia väri 50 (musta) 2  (3) kerää 

Puikot: Neulepuikot nro 8 ja 10 

Tiheys: 10m med 4 trådar = 10 cm på st 10 

Vinkit 4-krt. langalla neulomiseen:  
Neuloessasi kahdelta kerältä, käytä lankaa kahdelta päältä, 
kerän päältä ja sisältä – näin sinulla on käytössä 4-krt. lanka. 
Tai keri lanka valmiiksi 2-kertaiseksi (ota toinen pää kerän 
sisältä ja toinen päältä sekä keri yhdeksi keräksi. Voit myös 
keriä kerät ensin erikseen 12,5 g:n keriksi ja keriä ne sitten 
uudestaan yhdeksi keräksi 2-krt. lankaa. Neulo kahdelta 
kerältä samaan aikaan = yht. 4-krt. lanka.  

 

Raitaneule nro 1 (taka- ja etukappaleet)(koskee molempia kokoja):  

• 7 krs:ta värillä nro 23, vihreä  
• 6 krs:ta värillä nro 21, liila 
• 4 krs:ta värillä nro 27, curry 
• 3 krs:ta värillä nro 31, valkoinen 
• 4 krs:ta värillä nro 50, musta 
• 7 krs:ta värillä nro 15, roosa 
• 7 krs:ta värillä nro 23, vihreä 



• 4 krs:ta värillä nro 31, valkoinen 
• 6 krs:ta värillä nro 27, curry 
• 2 krs:ta värillä nro 50, musta  
• 6 krs:ta värillä nro 21, liila 
• 6 krs:ta värillä nro 15, roosa 
• 4 krs:ta värillä nro 31, valkoinen 
• 4 krs:ta värillä nro 50, musta  

Raitaneule nro 2 (hihat): 

• 7 krs:ta värillä nro 23, vihreä  
• 6 krs:ta värillä nro 21, liila 
• 4 krs:ta värillä nro 27 curry 
• 3 krs:ta värillä nro 31, valkoinen 
• 4 krs:ta värillä nro 50, musta  
• 7 krs:ta värillä nro 15, roosa 
• 7 krs:ta värillä nro 23, vihreä 
• 4 krs:ta värillä nro 31, valkoinen  

  

Takakappale: Luo puikoille nro 8 mustalla langalla 62 (68) s. Neulo tasona 2 
krs:ta 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön puikot nro 10 ja jatka 
neuloen sileää oikeaa, 1. krs = np. Neulo 1 krs mustalla 
langalla.   
Neulo raitaneule nro 1. Päätä kaikki s:t, ei liian tiukkaan, 
mutta ei myöskään liian löyhästi.  

                                    Laita s-merkit pääntietä varten 10 (12) s kummallekin 
puolelle. 

 

Vasen etukappale: Luo puikoille nro 8 mustalla langalla 33 (36) s. Neulo tasona 2 
krs:ta 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön puikot nro 10 ja jatka 
neuloen sileää oikeaa, 1. krs = np. Neulo 1 krs mustalla. 
Neulo raitaneuletta nro 1, kunnes olet currylla neulotun raidan 
2. krs:lla (koko S/M) ja valkoisella neulotun raidan 2. krs:lla 
(koko M/L).  
 
Aloita V-pääntien kavennukset: 
Neulo 2 krs currylla (valkoisella) ja kavenna op:lla 3. krs:lla 
seuraavasti: Neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 s, neulo 2 s o 
yhteen, 2 o.   
Toista kavennukset joka 4. krs:lla yhteensä 7 (8) kertaa ja 
jatka samalla neuloen raitaneuletta nro 1.   
Työssä on nyt jäljellä 26 (28) s. Päätä s:t, ei liian tiukkaan, 
mutta ei myöskään liian löyhästi.  

 



Oikea etukappale: Neulo kuten vasen etukappale V-pääntien kavennusten 
aloitukseen asti, 3.krs currylla (valkoisella). 
Kavennukset neulotaan nyt krs:n alussa: Neulo 2 o, nosta 1 s 
neulomatta (kuin neuloisit sen oikein), 1 o, vedä nostettu 
silmukka neulotun yli.  
Toista kavennukset joka 4. krs:lla yhteensä 7 (8) kertaa ja 
jatka samalla neuloen raitaneuletta nro 1.  
Työssä on nyt jäljellä 26 (28) s. Päätä s:t, ei liian tiukkaan, 
mutta ei myöskään liian löyhästi. 

Hihat: Luo puikoille nro 8 mustalla langalla 25 (27) s. Neulo tasona 5 
krs:ta 1o,1n-joustinta.  
Neulo 1 reunasilmukka oikein ja sen jälkeen 2 s jokaiseen 
s:aan (neulo silmukka ensin etukautta ja sitten uudestaan 
takakautta) kunnes puikolla on jäljellä 1 s = 1 reunasilmukka, 
joka neulotaan oikein (= 48 (52) s). 
Vaihda työhön puikot nro 10 ja jatka neuloen sileänä oikeana 
raitaneule nro 2. 
Päätä s:t melko löyhästi. 

 

Viimeistely: Ompele olkasaumat jättäen takakappaleen pääntietä varten 
10 (12) s. 
Kiinnitä hihat paikoilleen ja ompele sen jälkeen hiha- ja 
sivusaumat.  
Päättele kaikki langanpäät np:lle.  



 


