
4305-2 Lyhyt raglan-jakku pitsineuleella 
 
Koko: S (M) L (XL) 
 
Vartalonympärys:  90 (96) 101 (108) cm 
 
Pituus kädentieltä n.:     24 (24)  28 (28) cm 
 
Lanka:  Papyrus, väri 19 (78 % puuvillal, 22 % silkki) 50 g = 120 m 
 
Langanmenekki: 5 (6) 7 (8) kerää 
  
Puikot: Pyöröpuikko nro 3½  
 
Muut tarvikkeet:             3          (3)       4         (4) pientä nappia 
 
Tiheys: 21 s sileää oikeaa neuletta  = 10 cm   
 30/31 krs sileää oikeaa neuletta  = 10 cm  
 
Info Nosta joustimen 1. s neulomatta ja neulo viim. s takareunan kautta. 
 

13 s:n pitsineule: 

1.krs ja kaikki np:n krs:t: nurin. 
2.krs: lk, neulo 2 s kiertäen o yht, 9 o, neulo 2 s o yht, lk. 

4.krs: 1 o, lk, neulo 2 s kiertäen o yht, 7 o, neulo 2 s o yht, lk, 1 o. 
6.krs: 2 o, lk, neulo 2 s kiertäen o yht, 5 o, neulo 2 s o yht, lk, 2 o. 

8.krs: 3 o, lk, neulo 2 s kiertäen o yht, 3 o, neulo 2 s o yht, lk, 3 o. 
10.krs: 4 o, lk, neulo 2 s kiertäen o yht, 1 o, neulo 2 s o yht, lk, 4 o. 

12.krs: 5 o, lk, neulo 3 s o yht (= nosta 1. s neulomatta, neulo 2 s o yht, vedä nostettu 
s yhteen neulottujen yli), lk, 5 o. 

Toista näitä 12 krs:ta 
 
 
 
Jakku neulotaan yhtenä kappaleena tasona pyöröpuikoilla ylhäältä alaspäin: 
Luo 124 (132) 136 (144) s. Neulo 8 krs:ta aina oikeaa ja tee 4.krs:lla 1 napinläpi: neulo oikein, 
kunnes puikolla on jäljellä 4 s, neulo 2 s kiertäen o yht, lk, 2 o.  
Jatka neuloen oikein, MUTTA aloita samaan aikaan raglan-lisäykset jokaisella op:n krs:lla 
seuraavasti:  
21 (22) 23 (24) o (= vasen etukappale), lk (= 1 lisäys), 2 o, lk, 18 (20) 20 (22) o (= vasen hiha), lk, 2 
o, lk, 38 (40) 42 (44) o (= takakappale), lk, 2 o, lk, 18 (20) 20 (22) o (= oikea hiha), lk, 2 o, lk, 21 
(22) 23 (24) o (= oikea etukappale). Toista raglan-lisäykset joka 2.krs:lla (= jokaisella op:n krs:lla), 
jokaisella lisäyskrs:lla tulee 1 s lisää etukappaleisiin ja 2 s lisää hihoihin ja takakappaleeseen. Tee 
samaan aikaan 1 napinläpi aina 40 krs:n välein. 
Kun työssä on yht. 24 krs:ta aina oikeaa neuletta, jatka neuloen sileää oikeaa ja pitsineuletta 
seuraavasti: 
Kaikki np:n krs:t: 6 o, nurin kunnes puikolla on jäljellä 6 s, 6 o. 
Kaikki op:n krs:t: 14 (15) 16 (17) o, pitsineuletta seur. 13 s:lla, oikein kunnes puikolla on jäljellä 27 
(28) 29 (30) s, pitsineuletta seur. 13 s:lla, neulo krs loppuun oikein. 
Kun takakappaleessa on lisäysten välissä 86 (90) 98 (104) s:aa, neulo hihat seuraavasti: neulo 
vasemman etukappaleen 47 (50) 54 (57) s (sis.1. s:n lisäysten välisistä 2 s:sta). Katkaise lanka. 
Luo 3 uutta s:aa, jatka neuloen vasemman hihan 70 (74) 80 (86) s:t, luo krs:n loppuun 3 uutta s:a 
(= 76 (80) 86 (92) s). Neulo 24 krs aina oikeaa. Päätä s:t melko löyhästi. 



Neulo oikea hiha samalla tavalla. Ompele hihasaumat. 
Neulo miehusta seuraavasti: aloita kohdasta, jossa katkaisit langan ennen vasemman hihan 
neulomista (tämä siksi, ettei etureunaan jäisi pääteltäviä lankoja). Poimi hihaa varten luoduista 
s:oista 6 s, jatka neuloen takakappaleen s:t, poimi 6 s oikeaa hihaa varten luoduista s:oista ja 
neulo etukappaleen s:t. Jatka neuloen kaikilla miehustan s:oilla. 
Neulo sileää oikeaa ja pitsineuletta kuten aikaisemminkin, ja tee samalla napinlävet, kunnes niitä 
on yht. 3 (3) 4 (4) kpl. 
Kun työssä on 7 (7) 8 (8) pitsineulemallikertaa, neulo lopuksi 20 krs aina oikeaa. Päätä s:t melko 
löyhästi. 
 
Viimeistely: Höyrytä jakku kevyesti np:lta kostean liinan läpi. Ompele napit paikoilleen.  
 
Mallin suunnittelu ja neuleohje: Susanne Gustafsson  


