
1124/2 Villatakki aina oikeaa neuletta Mirandasta 

 
Koko: XS (S) M (L/XL) XXL 

 
Vartalonympärys:  88 (100) 111 (122)  132 cm 

 
Helman leveys: 100 (111) 122 (134) 144 CM 

 
Pituus: 85 (87) 89 (91) 93 cm 
 

Lanka:  Miranda väri 18  (45 % puuvilla, 23 % pellava, 32 % polyakryyli) 50 
g = 145 m 

 
Lanagnmenekki: 8 (9) 9 (10) 11 kerää 

  
Puikot: Pyöröpuikko nro 4, pyöröpuikko nro 3.5  

 
Tiheys: 21 s aina oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 4 

 
Info: Mittaa neuletta sen riippuessa puikolla, sillä aina oikea neulos venyy 

aina hiukan käytössä.  
 

Reunuksen mallineule:  
                           1. krs oikein ( np) 

 2. krs oikein ( op) 
 3. krs oikein ( np) 

 4. krs: 1 o ( rs), 2 o yhteen, * 4 o, lk, 1 o, lk, 4 o, 3 o yhteen *, 
toista * - * kunnes puikolla on jäljellä 12 s, neulo 4 o, lk, 1 o, lk, 4 o, 
2 o yhteen, 1 rs 

 5. krs : oikein 
 6. krs: 1 rs, 2 o yhteen, * 3 o, lk, 3 o, lk, 3 o,  3 o yhteen *, toista * 

- * kunnes puikolla on jäljellä 12 s, neulo 3 o, lk, 3 o, lk, 3 o,  2 o 
yhteen, 1 rs 

 7. krs: oikein 
 8. krs : 1 rs, 2 o yhteen, * 2 o, lk, 5 o, lk, 2 o, 3 o yhteen *, toista * 

- * kunnes puikolla on jäljellä 12 s, neulo 2 o, lk, 5 o, lk, 2 o, 2 o 
yhteen, 1 rs.  

 Toista näitä 8 krs:ta helmassa 3 kertaa. 
 

 
Taka/Etukappaleet:  

                           Luo 219 (243) 267 (291) 315 s pyöröpuikolle nro 4 ja neulo 
mallineuletta ohjeen mukaan yhteensä 24 krs:ta. Jatka neuloen aina 

oikeaa. Kun työn korkeus on helman reunuksen jälkeen 15 cm 
korkea, tee ensimmäinen napinläpi työn oikeaan reunaan 

seuraavasti: 2 o, 2 o yhteen, lk, lk, 2 o yhteen. Neulo seuraavalla 
krs:lla lk:t 1 o, 1 n. 

 HUOM: Toista napinlävet 9 (9) 10 (10) 10 cm välein. 
 Kun työn korkeus on 20 cm, aloita kavennukset. 



 Laita s-merkki kummallekin sivulle: 105 (117) 129 (141) 151 s 

takakappaletta ja 57 (63) 69 (75) 82 s molempia etukappaleita 
varten. Neulo 3 s:n päähän s-merkistä, neulo 2 s kiertäen yhteen, 

neulo 2 oikein ( s-merkki jää näiden 2 s:n väliin), neulo 2 o yhteen. 
Neulo 3 s:n päähän toisesta s-merkistä ja toista kavennukset = 

krs:lla on kavennettu 4 s. 
 Toista kavennukset 4 cm välein yhteensä 6 kertaa (työstä on 

kavennettu 24 s) = työssä on jäljellä 195 (219) 243 (267) 291 s.  
 = 93(105) 117 (129) 139 s takakappaletta varten. 
 = 51 (57) 63 (69) 75 s kumpaakin etukappaletta varten. 

 Neulo kunnes työn korkeus on 66 (67) 68 (69) 70 cm.  
 Päätä kummallakin sivulla kädenteitä varten 2 s seuraavasti: Neulo 

50 (56) 62 (68) 74 s, päätä 2 s, neulo 91 (103) 115 (127) 137 s, 
päätä 2 s, neulo 50 (56) 62 (68) 74 s. 

 Neulo taka- ja etukappaleet erikseen valmiiksi.  
Takakappale: Jatka neuloen aina oikeaa, kunnes työ on 3 cm lyhyempi kuin annettu 

valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 33 (35) 39 (43) 47 
s s-pitäjälle ja neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä 

pääntien reunassa joka 2. krs:lla 1,1 s = työssä on jäljellä 27 (32) 36 
(40) 43 s, jotka jätetään s-pitäjälle kun työ on annetun valmiin 

pituuden mittainen. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.  
Vasen etukappale:  

                          Jatka neuloen aina oikeaa, kunnes työ on 10 cm lyhyempi kuin 
annettu valmis pituus. Päätä pääntietä varten joka 2. krs:lla: 

7,6,3,2,2,1,1,1 ( 7,5,3,3,2,2,1,1) 7,5,4,4,2,2,1,1 (7,6,4,4,3,2,1,1) 
7,7,6,4,3,2,1,1 s = työssä on jäljellä 27 (32) 36 (40) 43 s, jotka 

jätetään s-pitäjälle kun työ on annetun valmiin pituuden mittainen.  
Oikea etukappale:  
                          Neulo kuten oikea etukappale, mutta ilman napinläpiä. 

 
Hihat:  Luo 51 (51) 51 (63) 63 s ja neulo 24 krs:ta mallineuletta. 

 Jatka neuloen 3 krs:ta sileää oikeaa työn np:lla ( päällepäin kääntyvä 
hihan reunus), kaikki mitat otetaan hihan reunuksen yläpuolelta. 

 Kavenna ensimmäisellä sileän nurjan krs:lla s-luvuksi 47 (49) 51 (59) 
61 s. Jatka neuloen aina oikeaa 9 cm. Aloita lisäykset. Lisää 1 s 

kummassakin reunassa joka 6. krs:lla, kunnes työssä on 83 (85)87 
(89) 91 s. Kun työn korkeus on 43 (44) 45 (45) 46 cm, tai hiha on 

halutun pituinen, päätä s:t.   
Viimeistely: Yhdistä olkasaumat neuloen. HUOM pidä huolta, että kummallakin 

olalla on viimeiseksi neulottuna 1 krs oikein työn np:lta, ettei 
olkasaumasta tule litteää kaksi sileää oikeaa krs:ta yhdistävää 

saumaa. 
Pääntienreunus:   

                          Poimi pääntieltä pyöröpuikolle nro 3½ tasavälein n. 128 (130) 132 
(134) 136 s. Neulo s-pitäjällä olevat s:t oikein. Neulo tasona 

yhteensä 13 krs:ta aina oikeaa. Päätä s:t 14. krs:lla neuloen oikein. 
Muista tehdä viimeinen napinläpi.  

 Kiinnitä hihat paikoilleen ja ompele hihojen saumat. Päättele kaikki 
langanpäät np:lle ja ompele napit paikoilleen.  

 



 

 Suunnittelu ja ohje: 
 Sanne Lousdal 

 
 

 
 

 

 

 


