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Pitkä neuletakki taskuilla

Koko:

(S)

M

(L)

XL

(XXL)

Vartalonympärys: 96

(101)

106

(112)

120

cm

Pituus:

87

(90)

93

(95)

97

cm

Lanka:

CEWEC Bamboo Jazz (50 % puuvilla, 50 % bambu, 50 g = 132,5 m)

Langanmenekki:

14

Puikot:

Pyöröpuikko nro 3 ja virkkuukoukku nro 2½

Tiheys:

27 s 2-krt. helmineuletta puikoilla nro 3 = 10 cm

(15)

16

(16)

17

kerää väri 210

Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät
puikot.
2-krt. helmineuleen mallikerta on jaollinen 2:lla:
1. krs: 1 o, 1 n, toista koko krs:n ajan
2. krs: Neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin
3. krs: Neulo nurjat s:t oikein, oikeat nurin
4. krs: Neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin
Toista näitä 4 krs:ta.

Takakappale: Luo 124 (130) 138 (146) 156 s puikoille nro 3 ja neulo 4 krs:ta aina oikeaa.
Lisää viimeisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 130(136) 144 (152) 162 s. Jatka neuloen
mallineuletta, kunnes työn korkeus on 66 (68) 70 (71) 73 cm.
Päätä kummassakin reunassa kädenteitä varten 4,3,2x2,2x1 (5,3,2x2,2x1) 6,3,2x2,2x1
(7,3,2x2,2x1) 7,3,2x2,2x1 s. Neulo kunnes työ on 2 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus.
Päätä pääntietä varten keskimmäiset 32 (34) 36 (38) 40 s. Neulo kumpikin olka erikseen
valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2x1 s. Jätä loput s:t odottamaan.
Nämä s:t neulotaan myöhemmin yhteen etukappaleen olan s:oiden kanssa.

Vasen etukappale: Luo 62 (66) 69 (73) 78 s puikoille nro 3 ja neulo 4 krs aina oikeaa.
Huom: Lisää viimeisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 66 (68) 72 (76) 82 s. Jatka neuloen
mallineuletta ja neulo samalla 4 viimeisellä s:lla aina oikeaa (etureunus). Neulo kunnes työn
korkeus on 24 (25) 26(27) 28 cm. Aloita seuraavalla np:n krs:lla taskuaukon reunuksen
neulominen: Neulo aloittaen etureunasta 4 o + mallineuletta 21 s:lla (kaikki koot), 24 o, neulo
krs loppuun mallineuletta. Neulo seuraavat 4 krs:ta tällä jaolla. Päätä seuraavalla krs:lla
taskunsuun reunukset 24 aina oikeaa s:aa (älä päätä s:oita liian löyhästi. Jätä työ
odottamaan.

Tasku: Luo 24 s puikoille nro 3 ja neulo 11 cm sileää oikeaa. Ota taskun s:t mukaan työhön
taskunsuun päätettyjen s:oiden yläpuolelle ja jatka neuloen mallineuletta aina kädentielle
asti. Päätä kädentietä varten kuten takakappaleessa ja neulo kädentien jälkeen 10 (10) 11
(11) 11 cm. Päätä pääntietä varten joka 2. krs:lla 8,3,2x2 s, kaikki koot samoin. Neulo tämän

jälkeen pääntien reunassa jokaisen krs:n lopussa 2 s yhteen kunnes työssä on jäljellä olkaa
varten yhtä monta s:aa kuin takakappaleessa. Neulo kunnes etukappale on yhtä korkea kuin
takakappale.
Yhdistä olkasaumat neuloen tai ommellen.

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Neulo pääntien
reunassa 2 s kiertäen o yhteen.

Hihat: Luo 50 (54) 56 (60) 64 s puikoille nro 3 ja neulo 4 krs:ta aina oikeaa ja lisää
viimeisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 56 (60) 62 (66) 70 s. Jatka neuloen mallineuletta sekä
lisää kummassakin reunassa 1 s joka 8. krs:lla kunnes työssä on (94) 98 (102) 104 (108) 112
s. Jatka neuloen kunnes hihan pituus on 42 (43) 43 (44) 44 (45) cm tai se on halutun
mittainen. Päätä 3 s kahden seuraavan krs:n alussa ja sen jälkeen 1 s JOKAISEN krs:n
alussa ja lopussa, kunnes työssä on jäljellä 64 (68) (72) 74 s. Päätä 1 s jokaisen krs:n
alussa, kunnes työssä on jäljellä 52 (54) 54 (56) 56 s. Päätä 1 s jokaisen seuraavan 4 krs:n
alussa ja lopussa. Päätä 3 s jokaisen seuraavan 8 krs:n alussa. Päätä loput s:t.

Viimeistely: Ompele sivusaumat. Kiinnitä hihat paikoilleen. Ompele hihasaumat.
Kiinnitä taskut etukappaleisiin.

Pääntienreunus: Poimi työn op:lta puikoille nro 3 kummankin etukappaleen pääntieltä 36
(38) 40 (42) 42 s ja 34 (36) 38 (40) 42 s takakappaleen pääntieltä.
Neulo 4 krs:ta aina oikeaa. Päätä s:t melko löyhästi 5. krs:lla.

Suunnittelu ja ohje: Cewec

