
1616 Pitsitoppi, Linea 
 
Koko: S  (M)  L           (XL) 
 
Vartalonympärys: 90 (98) 104        (112)       cm 
 
Pituus n.: 63 (64)  65          (66)        cm  
 
Lanka: Cewec Linea (37 % viskoosi, 34 % pellava, 29 % puuvilla, 50 g = 125 m) 
 
Langanmenekki: 6             (6)          7  (8)  kerää, värinro 16 
 
Puikot: Pyöröpuikko nro 3, virkkuukoukku nro 2,5 
 
Tiheys: 27 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm. Mikäli tiheys ei täsmää, 

vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot. 
 
 
Pitsineule = 81 s: 
 
1.krs (op): *10 o, 2 o yhteen, lk, 1 o, 1 n, 1 o, lk, 2 kiertäen o yhteen, 10 o*, 
toista *-* yht 3 kertaa. 
2.krs: *2 o, 7 n, 2 kiertäen n yhteen, 2 n, lk, 1 o, lk, 2 n, 2 n yhteen, 7 n, 2 o*, 
toista *-* yht 3 kertaa. 
3.krs: *8 o, 2 o yht, 1 o, lk, 2 o, 1 n, 2 o, lk, 1 o, 2 kiertäen o yhteen, 8 o*, 
toista *-* yht 3 kertaa. 
4.krs: *2 o, 5 n, 2 kiertäen n yhteen, 3 n, lk, 1 n, 1 o, 1 n, lk, 3 n, 2 n yhteen, 5 
n, 2 o*, toista *-* yht 3 kertaa. 
5.krs: *6 o, 2 o yht, 2 o, lk, 3 o, 1 n, 3 o, lk, 2 o, 2 kiertäen o yhteen, 6 o*, 
toista *-* yht 3 kertaa. 
6.krs: *2 o, 3 n, 2 kiertäen n yhteen, 4 n, lk, 2 n, 1 o, 2 n, lk, 4 n, 2 n yhteen, 3 
n, 2 o*, toista *-* yht 3 kertaa. 
7.krs: *4 o, 2 o yhteen, 3 o, lk, 4 o, 1 n, 4 o, lk, 3 o, 2 kiertäen o yhteen, 4 o*, 
toista *-* yht 3 kertaa. 
8.krs: *2 o, 1 n, 2 kiertäen n yhteen, 5 n, lk, 3 n, 1 o, 3 n, lk, 5 n, 2 n yhteen, 1 
n, 2 o*, toista *-* yht 3 kertaa. 
9.krs: *2 o, 2 o yhteen, 4 o, lk, 5 o, 1 n, 5 o, lk, 4 o, 2 kiertäen o yhteen, 2 o*, 
toista *-* yht 3 kertaa. 
10.krs: *2 o, 11 n, 1 o, 11 n, 2 o*, toista *-* yht 3 kertaa. 
11.krs: *13 o, 1 n, 13 o*, toista *-* yht 3 kertaa.  
12.krs: *2 o, 11 n, 1 o, 11 n, 2 o*, toista *-* yht 3 kertaa. 
 
Neulotaan tasona pyöröpuikolla.  
 
Takakappale: 
Luo 175 (185) 195 (205) s puikoille nro 3. Neulo 10 krs 1o,1n-joustinta.     
Jatka neuloen seuraavasti: sileää oikeaa 50 (55) 60 (65) s:lla, sileää nurjaa 1 
s:lla, sileää oikeaa 73 s:lla, sileää nurjaa 1 s:lla, sileää oikeaa 50 (55) 60 (65) 
s:lla. Jatka neuloen tällä jaolla, ja kavenna samalla joka 4. op:n krs:lla 
keskiosan mol. puolin seuraavasti: neulo sileää oikeaa 2 s:n päähän nurjasta 
s:sta, neulo 2 s kiertäen o yhteen, sileää nurjaa 1 s:lla, neulo sileää oikeaa, 
sileää nurjaa 1 s:lla, neulo 2 s o yhteen, neulo sileää oikeaa krs:n loppuun. 
Toista kavennukset yhteensä 28 kertaa. Kun työn korkeus on 41 (42) 43 (44) 



cm, luo kädentienreunuksia varten kahden seuraavan krs:n alussa 10 s. 
Neulo kädentienreunusten s:oilla aina oikeaa, ja jatka neuloen lopuilla s:oilla 
sileää oikeaa ja nurjaa kuten aikaisemminkin. Kun työn korkeus on  62 (63) 
64 (65) cm, päätä keskimmäiset 41 s (kaikki koot samoin). Neulo mol. puolet 
erikseen valmiiksi. Neulo np:n krs. Päätä vielä pääntien reunassa 2 s seur. 
op:n krs:lla. Neulo np:n krs. Jätä s:t odottamaan. 
Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
Etukappale: 
Luo 181 (191) 201 (211) s puikoille nro 3. Neulo 10 krs 1o,1n-joustinta. 
Jatka neuloen seuraavasti: sileää oikeaa 50 (55) 60 (65) s:lla, mallineuletta 81 
s:lla, (mallineule vaatii hiukan enemmän s:oita kuin sileä oikea neule), sileää 
oikeaa 50 (55) 60 (65) s:lla. Jatka neuloen tällä jaolla, ja kavenna samalla 
joka 4.krs:lla samoin kuin takakappaleessa pitsineuleen mol. puolin. 
Pitsineuletta neulotaan keskimmäisillä s:oilla koko työn ajan. Toista 
kavennuksia yhteensä 28 kertaa. Kun työn korkeus on 41 (42) 43 (44) cm, luo 
s:t kädentienreunuksia varten samoin kuin takakappaleessa. Kun työn 
korkeus on 49 (49) 50 (51) cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 23 s 
(kaikki koot samoin). Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Neulo np:n krs. 
Päätä vielä pääntien reunassa joka 2.krs:lla 1x4 s, 2x3 s, 2x2 s ja 1x1 s. 
Neulo jatkossa pääntien reunimmainen silmukka oikein jokaisella krs:lla = rs. 
Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, jätä s:t odottamaan.  
Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
Viimeistely: 
Yhdistä olkasaumat neuloen. Aseta taka- ja etukappale op:t vastakkain, ja 
neulo s:t oikein yhteen sekä päätä samalla.  
Pääntienreunus: Poimi työn op:lta pääntien reunasta 140 (144) 148 (152) s 
pyöröpuikolle nro 3. Neulo 1 nurin. Päätä s:t seuraavalla krs:lla neuloen 
oikein. 
Virkkaa pääntielle 1 krs rapuvirkkausta (kiinteitäsilmukoita vasemmalta 
oikealle). Mikäli pääntietä täytyy pienentää, jätä väliin esim. joka 5 s). 
Ompele sivusaumat. 
 
Design: Cewec 


