
3835/2 Mocca de Luxe 

 
Taka/etukappale: Luo 2-krt. ruskealla langalla 170 (180) 190 (204) 212 s 

pyöröpuikolle nro 4½ ja neulo suljettuna yhteensä 6 cm  1o,1n-joustinta. Laita s-
merkki mol. sivulle, 85 (90) 95 (102) 106 s kumpaakin kappaletta varten. Vaihda 

työhön pyöröpuikko nro 5 ja jatka neuloen sileää oikeaa kunnes työn korkeus on 38 
(40) 40 (42) 42 cm. Päätä kummallakin sivulla kädenteitä varten seuraavasti: Päätä 

krs:n ensimmäiset 5 s, neulo 5 s:n päähän sivun s-merkistä, päätä 10 s, neulo 5 s:n 
päähän krs:n lopusta, päätä viimeiset 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.   

 
Hihat: Luo 2-krt. vaaleanpunaisella langalla 36 (36) 38 (38) 40 s sukkapuikoille nro 
4½ ja neulo suljettuna yhteensä 3 cm 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön 2-krt. ruskea 

lanka ja sukkapuikot nro 5. Neulo 1 krs sileää oikeaa ja lisää samalla tasavälein s-
luvuksi 54 (58) 62 (64) 66 s. Neulo kunnes hihan pituus on 44 cm tai se on halutun 

mittainen. Päätä hihan alasauman keskimmäiset 10 s ja jätä loput s:t odottamaan. 
Neulo toinen hiha samoin. Hihassa on jäljellä 44 (48) 52 (54) 56 s.  

 
Kaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten 

päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Työssä on nyt Det är 238 (256) 274 (292) 304 s. 
Aloita raglan-kavennukset ja lyhennettyjen krs:ten neulominen takakappaleen 

korotusta varten seuraavasti: 
Laita s-merkki jokaiseen yhdistämiskohtaan, takakappale/hiha, hiha/etukappale, 

etukappale/hiha, hiha/takakappale. Laita erivärinen s-merkki etukappaleen 2 
keskimmäisen s:n väliin. 

Neulo seuraavasti (krs alkaa takakappaleen ja hihan välistä): Neulo 2 s kiertäen o yht, 
neulo 2 s:n päähän seuraavasta raglan-merkistä, neulo 2 o yht, neulo 2 s kiertäen o 

yht, neulo 10 s päähän keskietumerkistä. Käänny, nosta 1 s kuten neuloisit sen nurin, 
vie lanka oikean puikon yli ja kiristä lankaa (oikealla puikolla oleva s näyttää nyt 

tuplasilmukalta). Neulo nurin 10 s:n päähän keskietumerkin toiselle puolelle. Käänny, 
nosta ensimmäinen s kuten neuloisit sen nurin ja vie lanka oikean puikon takaa sen yli 
ja neulo s:t oikein – muista tehdä raglan-kavennukset * - * raglan-merkkien kohdalla. 

Lopeta 2 s:n päässä krs:n alusta neulomalla 2 o yht.  
Neulo vielä lyhennetyt krs:t kertaalleen kääntyen nyt mol. sivulla 10 s:n päässä 

edellisestä kääntymiskohdasta – muista tehdä raglan-kavennukset op:n krs:lla – ja 

Koko: S (M) L (XL) XXL  
Vartalonympärys: 94 (100) 106 (113) 118 cm  

Pituus: 
 

56 (58) 60 (62) 64 cm  

Lanka: 

 

Cewec Tibet ( 24% jakki, 55 % merino, 21 % polyamidi) 

25 g = 190 m 
Langanmenekki:  

Pohjaväri: 19 
Kuvioväri: 30 
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12 kerää 
4 kerää 

 

Puikot: 

 

Pyöröpuikko nro 4½ ja 5. Sukkapuikot 4½ ja 5  

Tiheys: 18 s = 10 cm puikoilla nro 5, 2-krt. langalla 

Lyhenteet: 
 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = 
yhteen  



toista vielä kerran kääntymällä 10 s ennen edellistä kääntymiskohtaa. Neulo 1 krs 

kaikilla s:oilla ja muista neuloa tuplasilmukat yhdeksi oikeaksi silmukaksi. Työssä on 
nyt 214 (232) 250 (268) 280 s. Neulo 1 krs ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 

210 (225) 240 (255) 270 s. 
Jatka neuloen 2 värillä ruutupiirroksen A mukaan. Kun ruutupiirros on neulottu 

loppuun, on työssä jäljellä 126 (135) 144 (153) 162 s. Neulo 1 krs ja kavenna samalla 
tasavälein s-luvuksi 90 (100) 110 (116) 120 s. Neulo vielä 1 krs. Vaihda työhön lyhyt 

pyöröpuikko nro 4½ tai sukkapuikot ja neulo suljettuna yhteensä 8 krs:ta 1o,1n-
joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 
 

Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule 
kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua.   

 

 



Bundfarve= pohjaväri ruskea, mönsterfarve = kuvioväri vaaleanpunainen, slå om = lk - 2 r sm = 2 o yht - 2 dr r sm = 

2 s kiertäen o yht - tag 2 m…jne = Nosta 2 s kuten neuloisit ne o, 1 o, vedä 2 nostettua s:aa neulotun yli - 2 r 

sm…jne= 2 o yht (kavennus) ja s poistuu työstä - 2 dr r sm…jne = 2 s kiertäen o yht (kavennus) ja s poistuu työstä - 

masken eksisterer…jne = silmukkaa ei enää ole, jätä tyhjä ruutu/ruudut väliin. 

Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  


