
3838      Raidallinen jakku 

 
Koko:                                S         (M)          L             (XL) 
 

Vartalonympärys:     90        (98)        107         (118) cm 

 

Pituus:                                57        (58)         59           (60) cm  

 

Langat:                               Cewec TIBET (55% merino, 24% jakki, 21% polyamidi – 
                                                 25g=190m) 
                                                 Cewec ANISIA (76% kidmohair, 24% polyamidi - 25gr = 235m)   
                                                 Cewec GLITTER (85% viskoosi, 15% polyesteri – 25g= 110m)  
 

Langanmenekki:  

TIBET väri 3                            2            (2)            2            (2) kerää 
TIBET väri 29                          1            (1)            2            (2) kerää 
TIBET väri 31                          1            (1)            2            (2) kerää 
TIBET väri 27                          1            (1)            2            (2) kerää 
ANISIA väri 52                        1            (2)            2            (2) kerää 
ANISIA väri 41                        1            (1)            1            (2) kerää 
ANISIA väri 39                        1            (1)            2            (2) kerää 
ANISIA väri 43                        1            (1)            2            (2) kerää 
GLITTER väri 8209                 2            (2)            2            (2) kerää 
 
 

Puikot:                            Pyöröpuikko nro 4 ja 5,5 (40 ja 60 cm) tai sukkapuikot hihoja varten 

                                              

Tiheys:                            18 s sileää oikeaa neuletta ANISIA+TIBET = 10 cm puikoilla nro 4,5 

                                              Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät           
                                              puikot. 
 

Lyhenteet:                     s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin,   
                                               yht = yhteen, lk = langankierto 
                                               lisää 1 s = neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein  
 

Huom:                                Jakku neulotaan yhtenä kappaleena kädenteille asti. Sen jälkeen   

                                               kappaleet neulotaan erikseen valmiiksi. Hihat neulotaan suljettuna  
                                               ja kiinnitetään paikoilleen lopuksi. 
                                               Raidallinen jakku neulotaan 2-krt. langalla, ANISIA + TIBET tai  
                                               ANISIA + GLITTER  
 

Raitaneule                   6 krs TIBET väri 27 + ANISIA väri 43 (oranssi) 

(toistetaan)                  2 krs TIBET väri 3 + ANISIA väri 52 (ruskea) 
                                               4 krs TIBET väri 31 + ANISIA väri 39 (vihreä)  
                                               2 krs TIBET väri 29 +  ANISIA väri 41 (puuteri) 



                                              2 krs GLITTER väri 8209 + ANISIA väri 41 (kulta) 
                                              6 krs TIBET väri 27 + ANISIA väri 43 (oranssi) 
                                              6 krs TIBET väri 3 + ANISIA väri 52 (ruskea) 
                                              4 krs TIBET väri 31 + ANISIA väri 39 (vihreä) 
                                              2 krs TIBET väri 3 + ANISIA väri 52 (ruskea) 
                                              4 krs TIBET väri 29 + ANISIA väri 41 (puuteri) 
                                              2 krs GLITTER väri 8209 + ANISIA väri 41 (kulta) 
 

Miehusta: Luo 162 (178) 194 (214) s pyöröpuikolle nro 4 (60) cm TIBET:illä väri 3 + 

ANISIA:lla väri 52 (ruskea). Jaa työ taka- ja etukappaleisiin, laita s-merkit 44 (48) 52 (57) s 
(etukappale), 74 (82) 90 (100) s (takakappale) ja 44 (48) 52 (57) s (etukappale). Neulo 5 krs 
aina oikeaa. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 5,5 ja jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta 
kunnes työn korkeus on 36 cm, viimeisenä np:n krs. Päätä kädenteitä varten seuraavasti, 
*neulo 3 s:n päähän s-merkistä, päätä 6 s*, toista *-* seuraavan s-merkin kohdalla ja neulo 
krs loppuun. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 
 

Takakappale:  ( 68 (76) 84 (94) s). Päätä vielä kummassakin reunassa joka 2. krs:lla 2-2-

1 s ja jatka neuloen kunnes kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) cm. Jätä pääntietä varten 
keskimmäiset 24 (28) 32 (36) s s-pitäjälle ja neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä 
1 s pääntien reunassa ja jatka neuloen kunnes kädentien korkeus on 21 (22) 23 (24) cm. Jätä 
loput 16 (18) 20 (23) s odottamaan s-pitäjälle. 
 

Vasen etukappale:  Päätä kädentien reunassa kuten takakappaleessa ja aloita V-

pääntien kavennukset.  
Seuraava krs (op): Neulo kunnes puikolla on jäljellä 3 s, 2 o yht, 1 o. Toista kavennus joka 4. 
krs:lla kunnes työssä on jäljellä 16 (18) 20 (23) s. Jatka neuloen kunnes etukappale on yhtä 
korkea kuin takakappale.  
Yhdistä olkasauma neuloen: Aseta etu- ja takakappale op:t vastakkain, neulo s:t oikein 
yhteen ja päätä samalla s:t.  
 

Oikea etukappale: Päätä kädentien reunassa kuten takakappaleessa ja aloita V-

pääntien kavennukset.    
Seuraava krs (op): 1 o, 2 s kiertäen o yht, neulo krs oikein loppuun Toista kavennus joka 4. 
krs:lla kunnes työssä on jäljellä 16 (18) 20 (23) s. Jatka neuloen kunnes etukappale on yhtä 
korkea kuin takakappale.   
Yhdistä olkasauma neuloen kuten toinenkin olkasauma. 
 

Etureunus: Poimi 248 (254) 260 (266) s (sis. takakappaleen pääntien s:t) pyöröpuikolle 

nro 4 TIBET:illä väri 3+ ANISIA:lla väri 52 (ruskea) ja neulo 5 krs aina oikeaa, päätä s:t neuloen 
oikein.  
 

Hihat: Luo 52 (56) 58 (64) s lyhyelle pyöröpuikolle nro 4 TIBET:illä väri 3 + ANISIA:lla väri 52 
(ruskea) ja neulo tasona 5 krs aina oikeaa. Vaihda työhön lyhyt pyöröpuikko nro 5,5 ja jatka 
neuloen suljettuna sileää oikeaa raitaneuletta. Laita s-merkki krs:n alkuun. Kun hihan pituus 
on 5 cm, aloita lisäykset: 1 o, lisää 1 s, neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 1 s, lisää 1 s, 1 
o.  



Toista lisäykset 5 cm välein yhteensä 5 kertaa (=  62 (66) 68 (74) s). Kun hihan pituus on 36 
cm, päätä 3 s ennen s-merkkiä ja s-merkin jälkeen (yhteensä 6 s). Jatka neuloen tasona ja 
päätä 2 s jokaisen krs:n alussa kunnes työssä on jäljellä 24 (28) 30 (32) s. Neulo sen jälkeen 2 
s o yhteen kummassakin reunassa jokaisella krs:lla kunnes työssä on jäljellä 16 s. Neulo 2 krs. 
Päätä loput s:t. 
 

Viimeistely:  Kiinnitä hihat paikoilleen. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Kostuta työ ja 
levitä kuivumaan tasona 2 pyyhkeen väliin annettujen mittojen mukaan.  
    

Design Cewec 

 
 
 
                                 


