
Malli 1628 Lyhyt villatakki, Linea ja Anisia 
 
Koko: S (M) L (XL) 
 
Vartalonympärys:  95 (105) 115 (125)  cm 
 
Pituus 52 (54) 56 (58)  cm 
 
¾-hiha: 34 (34) 35 (35) cm 
 
Lanka  Linea värit 25 ja 27 (34 % pellava, 29 % puuvilla, 37 % viskoosi) 50 g = 215 m 
  Anisia väri 22 (76 % mohair 24 % polyamidi) 25 g = 235 m 
 
Langanmenekki:  
Anisia väri 22 3 (4) 4 (4) kerää 
Linea väri 27 2 (2) 2 (3) kerää 
Linea väri 25 3 (3) 4 (4) kerää 
  
Puikot: Pyöröpuikko 4½ ja 5, sukkapuikot 4½ ja 5 
 
Tiheys: 18 s sileää oikeaa = 10 cm puikoilla nro 5  
 
Info rs = reunasilmukka, 1. ja viimeinen silmukka neulotaan oikein jokaisella krs:lla.  
 
Taka/etukappale: Luo pyöröpuikolle nro 4½ 2-krt.langalla = Linea väri 27 + Anisia 172 (190) 208 

(226) s. Neulo tasona 7 krs:ta aina oikeaa (1. krs = np). Vaihda työhön seur. 
krs:lla (op) puikot nro 5 ja jatka neuloen sileää oikeaa 4 ensimmäisen ja viim. 
s:n sisäpuolella, joilla neulotaa aina oikeaa (= etureunukset). Kun työn korkeus 
on 14 (15) 15 (16) cm, vaihda työhön Linea väri 25 + Anisia. Jatka neuloen 
sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 32 (33) 34 (35) cm. Neulo 42 (47) 51(56) 
s, päätä 2 s kädentietä varten, neulo 84 (92) 102 (110) s, päätä 2 s kädentietä 
varten, neulo 42 (47) 51 (56) s. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 

Vasen etukappale: Neulo 1 rs, (kädentien reunan s neulotaan oikein jokaisella krs:lla). Jatka 
neuloen, kunnes työ on 3 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Neulo aina 
oikeaa pääntien puoleisen reunan 18 (21) 22 (25) s:lla ja sileää oikeaa lopuilla 
24 (26) 29 (31) s:lla. Neulo tällä jaolla 7 krs:ta. Päätä np:n krs:lla pääntien 18 
(21) 22 (25) s, neulo krs loppuun ja jätä olan 24 (26) 29 (31) s odottamaan.  

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 
Takakappale: Neulo 1. ja viim. s oikein jokaisella krs:lla = rs:t. Jatka neuloen , kunnes työ on 3 

cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Neulo aina oikeaa keskimmäisillä 36 
(40) 44 (48) s:lla ja sileää oikeaa lopuilla 24 (26) 29 (31) s:lla mol. sivuilla. Neulo 
tällä jaolla 7 krs:ta. Neulo sileää oikeaa 24 (26) 29 (31) s:lla, päätä 
keskimmäiset 36 (40) 44 48 s pääntietä varten, ja neulo sileää oikeaa lopuilla 24 
(26) 29 (31) s:lla. Jätä olan s:t odottamaan..  

  
Hihat: Luo puikoille nro 4½ 2-krt.langalla = Linea väri 27 + Anisia 45 (47) 49 (51) s. 

Neulo suljettuna 7 krs aina oikeaa, aloittaen 1 nurjall krs:lla. Vaihda työhön 
puikot nro 5. Neulo sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 4 cm. Aloita lisäykset. 
Lisää 1 s krs:n 1. ja viim. s:n mol. puolin.Toista lisäykset 2 cm välein kunnes 
työssä on 71 (73) 77 (81) s. SAMAAN AIKAAN kun työn korkeus on 12 (12) 13 
(13) cm, vaihda työhön Linea väri 25. Jatka neuloen kunnus hiha on 1 cm 
lyhyempi kuin annettu valmis hihan pituus. Päätä alasauman keskimmäiset .21 



s:t. Jatka neuloen tasona. Päätä mol. reunassa krs:n ensimmäiset 10 (11) 12 
(13) s. Päätä loput 30 (30) 32 (34) s kerralla.  

  
Viimeistely:  Yhdistä olkasaumat neuloen. Kiinnitä hihat paikoilleen. Päättele kaikki 

langanpäät np:lle. Levitä työ kosteiden liinojen väliin, ja anna kuivua. 
 
Mallin suunnittelu ja ohje 
Sanne Lousdal  
 
 
  
 
  
 


