
4312 Sireeni 
 

Koko:  S (M) L (XL) XXL 

Vartalonympärys  90 (100) 110 (120) 130 

cm 

Pituus:  54 (56) 58 (60) 62 cm  

Hihanpituus:  19 (20) 20 (21) 21 

cm  

Lanka: Papyrus (78% puuvilla, 22% silkki) 50 g = 120 m 

Langanmenekki: 6 (6) 7 (7) 8 kerää 

Puikot:   Pyöröpuikko nro 3½ (60 ja 40 cm)  

Tiheys: 18 s mallineuletta = 10 cm puikoilla nro 3½ 

Mallineule: 1.krs: 2 o, *lk, 2 s kiertäen oikein yhteen*, toista *-* kunnes 

puikolla on jäljellä 2 s, 2 o 

2.krs: nurin 

3.krs: oikein 

4.krs: kuten 2.krs 

5.krs: 2 o, *2 s kiertäen oikein yhteen, lk*, toista *-* kunnes 

puikolla on jäljellä 2 s, 2 o 

6.-8.krs: kuten 2.-4.krs 

 

Takakappale: Luo 84 (92) 102 (110) 120 s. Neulo ensimmäinen krs nurin 

(np). 2.krs oikein, 3.krs nurin. Jatka neuloen mallineuletta 

(joko yllä olevan ohjeen tai ruutupiirroksen mukaan)  

Jätä työ odottamaan, kun takakappaleen korkeus on 54 (56) 

58 (60) 62 cm.  

Etukappale: Neulo kuten takakappale. Kun työn korkeus on 46 (48) 50 (52) 

54 cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 18 (20) 22 (24) 

26 s. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien 

reunassa joka 2.krs:lla 3-2-2-1-1 (3-2-2-1-1) 3-2-2-1-1-1 (3-

2-2-1-1-1) 3-2-2-2-1-1-1 s.  

Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, jätä olan 24 

(27) 30 (33) 35 s odottamaan. 

Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 

Hihat:  Luo 70 (72) 72 (74) 74 s. Neulo mallineuletta kuten 

miehustassa. Kun hihan pituus on 19 (20) 20 (21) 21 cm, 

päätä s:t melko löyhästi. 



Viimeistely: Aseta etu- ja takakappale päällekkäin, op:t vastakkain. Yhdistä 

olkasaumat neuloen: Neulo kaikki takakappaleen ja 

etukappaleen silmukat yhteen yksi silmukkapari kerrallaan ja 

päätä s:t samalla. 

Jätä takakappaleen pääntien s:t odottamaan. 

Pääntienreunus:  Poimi s:t etukappaleen pääntieltä ja neulo takakappaleen 

pääntien s:t (= 110 (112) 114 (116) 118 s). 

Neulo 4 cm 1o.1n-joustinta. Päätä s:t.  

Kiinnitä hihat paikoilleen ja ompele sivusaumat.   



Sireeni, ruutupiirros 

 

Ret på ret siden… = Oikein työn op:lla, nurin p:lla 

Kant masker… = Reunasilmukat, oikein op:lla, nurin np:lla 

Slå om = Langankierto 

2 ret sammen = 2 o yhteen 

2 ret drejet sammen = 2 s kiertäen o yhteen 

Gentag = Toista 


