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Neuletakki pitsineuletta raglan-hihoilla

Koko:

S

Vartalonympärys: 89

(M)

L

(XL)

(95)

108

(114)

(60)

120 cm

Pituus:

58

Lanka:

Cewec Jazz Bamboo (50% puuvilla, 50% bambu, 50g = 132,5)
(8)

62

XXL

(64)

9

66 cm

Langanmenekki:

7

(10)

11 kerää väri 215

Puikot:

Pyöröpuikko nro 3½ ja puikot nro 3

Muut tarvikkeet:

9 nappia

Tiheys:

22 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 3½ = 10 cm
22 s mallineuletta puikoilla nro 3½ = 10 cm
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/ = 2 o yhteen
\ = 2 s kiertäen o yhteen
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^ = nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu silmukka yhteenneulottujen yli
Ruutupiirros B (pääntienreunus)
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Taka- ja etukappale: Luo 195 (209) 237 (251) 265 s pyöröpuikolle nro 3½ ja neulo 1. krs
nurin (= np) ja jatka neuloen rs:oiden sisäpuolella seuraavasti: 1 rs, neulo 4 ensimmäistä
s:aa ruutupiirroksen mukaan, toista nuolien välistä 14 s:n mallikertaa niin monta kertaa kuin
se on mahdollista ja neulo lopuksi ruutupiirroksen viimeiset 7 s, 1 rs. 2. krs neulotaan
rs:oiden sisäpuolella nurin. Toista ruutupiirroksen kahta krs:ta kunnes työn korkeus on 36
(37) 37 (38) 38 cm. Jatka neuloen 2 cm sileää oikeaa.Päätä nyt kädenteitä varten
seuraavasti: Neulo 41 (44) 51 (54) 58 s, päätä kädentietä varten 14 s, neulo 85 (93) 107
(115) 121 s, päätä kädentietä varten 14 s, neulo 41 (44) 51 (54) 58 s. Jätä työ odottamaan ja
neulo hihat.
Hihat: Luo 41 (41) 43 (45) 47 s puikoille nro 3½. Neulo 1. krs nurin. Jatka neuloen
keskimmäisillä 39 s:lla mallineuletta ruutupiirroksen mukaan.
Koot L – XL – XXL: neulo lopuilla s:oilla sileää oikeaa. Kun työn korkeus on 6 cm, aloita
lisäykset. Lisää 1 s kummassakin reunassa rs:n sisäpuolella. Neulo lisätyillä s:oilla sileää
oikeaa. Toista lisäykset 2 (2) 1½ (1½) 1½ cm välein yhteensä 18 (19) 20 (22) 23 kertaa = 77
(79) 83 (89) 93 s. Kun hihan pituus on 44 (45) 45 (46) 46 cm neulo vielä 2 cm sileää oikeaa.

Päätä krs:n ensimmäiset ja viimeiset 7 s. Jätä hiha odottamaan ja neulo toinen hiha samalla
tavalla.
Kaarroke: Ota hihojen s:t kädenteitä varten päätettyjen s:oiden yläpuolelle = yht. 293
(311) 347 (373) 395 s. Jatka neuloen tasona sileää oikeaa kaikilla s:oilla, mutta neulo 1.
krs:lla 1 etukappaleen/hihan s, 1 hihan/takakappaleen s, 1 takakappaleen/hihan s ja 1
hihan/etukappaleen s oikein yhteen. Nämä s:t ovat raglan-kavennusten merkkisilmukat. Laita
s-merkit näihin 4 s:aan.
Neulo 1 krs nurin. Aloita raglan-kavennukset. *Neulo 2 s:n päähän merkkisilmukasta, nosta 1
s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo merkkisilmukka oikein, neulo 2 o
yhteen *, toista * - * 3 seuraavan merkkisilmukan kohdalla = krs:lla on kavennettu 8 s. Kun
työssä on tehtynä 16 (18) 20 (22) 24 raglan-kavennusta ja silmukoita on jäljellä 161 (163)
183 (193) 199 s, kavenna seuraavalla krs:lla tasavälein 6 (0) 4 (6) 4 s = 155 (163) 179 (187)
195 s. Neulo 8 krs:ta ruutupiirroksen B mukaan: 3 o, * ruutupiirros B*, toista * - * koko krs:n
ajan. Kavenna seuraavalla op:n krs:lla tasavälein 28 (32) 38 (42) 46 s = työssä on nyt jäljellä
127 (131) 141 (145) 149 s.
Pääntienreunus: Neulo 5 krs:ta joustinta: 1 n, *1 o, 1 n*, toista * - * koko krs:n ajan.
Seuraavat 4 krs:ta: neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Vaihda työhön puikot nro 3 ja neulo 5
krs:ta sileää oikeaa rulo-reunusta varten.
Vasen etureunus: Poimi etureunuksen s:t tasavälein puikoille nro 3, 1 s jokaiselta krs:lta
jättäen väliin joka 5. krs. S-luvun tulee olla jaollinen 2 (+ 1):llä. Neulo 2 cm joustinta, 1 n, *1 o,
1 n*, toista * - * koko krs:n ajan. Neulo 5 krs:ta sileää oikeaa rulo-reunusta varten.
Oikea etureunus: Poimi s:t kuten vasenta etureunusta varten ja neulo joustinta. Tee
joustimen 3. krs:lla 9 napinläpeä. Ylin napinläpi tehdään pääntienreunuksen keskikohtaan,
alin n. 4 cm:n päähän helmasta ja loput tasavälein.
Napinläpi: Neulo 2 o yhteen, lk, lk, neulo 2 o yhteen. Neulo seuraavalla krs:lla
tuplalangankierrot 1 o, 1 n.
Viimeistely: Ompele hiha- ja kainalosaumat. Kiinnitä napit paikoilleen. Päättele kaikki
langanpäät np:lle. Levitä työ kosteiden kankaiden väliin ja anna kuivua.
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