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Vauvan haalari

Koko:

0

(3)

6

(12) kk

Vartalonympärys:

47

(53)

58

(62) cm

Pituus n.:

36

(40)

44

(47) cm

Lanka:

CEWEC PAPYRUS (78% puuvilla, 22% silkki – 50g =
120m)

Langanmenekki:
väri 9
väri 11
väri 10 (reunus)

1
1
1

(2)
(2)
(1)

2
2
1

(3) kerää
(3) kerää
(1) kerä

Napit

4

(5)

5

(6) nappia

Puikot

Pyöröpuikko nro 4 (60 cm)
Pyöröpuikko nro 3½ (40 ja 60 tai 80 cm)
Sukkapuikot nro 3½ ja 4

Tiheys

22 s ja 30 krs sileää oikeaa = 10x10 cm puikoilla nro 4
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 op:lla
kiertäen oikein, np:lla kiertäen nurin
sileä oikea neule = neulo oikein op:lla, nurin np:lla
reunasilmukka = neulo 1. ja viimeinen silmukka
oikein jokaisella krs:lla (rs)

Huomiotavaa

Haalari neulotaan ylhäältä alaspäin. Aloita
takakappaleesta. Poimi olalta s:t etukappaletta varten.
Kappaleet yhdistetään kädenteiden jälkeen ja miehusta
neulotaan yhtenä kappaleena suljettuna.

Raitaneule:

2 krs:ta värillä 9 (vaaleanpunainen)
2 krs:ta värillä 11 (vanharoosa)

Takakappale:
Luo 36 (40) 44 (48) s puikoille nro 4 värillä 11 (vanharoosa) ja neulo 1 krs nurin (1.
krs = np). Neulo sileää oikeaa raitaneuletta, kunnes työn korkeus on 7 (7) 8 (9) cm.
Lopeta np:n krs:lla.
Aloita kädentien lisäykset seuraavasti:
1. krs (op): 1 rs, lisää 1 s, neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 1 s, lisää 1 s, 1 rs.

2. krs (np): 1 rs, lisää 1 s, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 1 s, lisää 1 s, 1 rs.
Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 3 (3) 3 (3) kertaa (= 48 (52) 56 (60) s).
Jätä työ odottamaan ja neulo etukappaleen yläosa:
Etukappaleen oikea puoli:
Poimi työn op:lta takakappaleen luomisreunasta värillä 11 (vanharoosa) 10 (11) 12
(13) s. Neulo 1 krs nurin (1. krs = np) ja neulo raitaneuletta:
1. krs: Neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 1 s, lisää 1 s, 1 rs.
2.+4.+6. krs: 1 rs, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 1 rs.
3. krs: Neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 1 s, lisää 1 s, 1 rs.
5. krs: Neulo oikein.
Toista näitä 6 krs:ta kunnes työssä on 16 (18) 20 (22) s. Neulo kunnes työn korkeus
on 7 (7) 8 (9) cm. Lopeta np:n krs:lla ja tee kädentien lisäykset jokaisella krs:lla
oikeassa reunassa seuraavilla 6 krs:lla (= 22 (24) 26 (28) s). Jätä työ odottamaan.
Etukappaleen vasen puoli:
Poimi työn op:lta takakappaleen luomisreunasta värillä 11 s (vanharoosa) 10 (11) 12
(13) s. Neulo 1 krs nurin (1. krs = np) ja neulo raitaneuletta:
1. krs: 1 rs, lisää 1 s, neulo krs oikein loppuun.
2.+4.+6. krs: 1 rs, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 1 s, 1 rs.
3. krs: 1 rs, lisää 1 s, neulo krs oikein loppuun.
5. krs: Neulo oikein.
Toista näitä 6 krs:ta kunnes työssä on 16 (18) 20 (22) s. Neulo kunnes työn korkeus
on 7 (7) 8 (9) cm. Lopeta np:n krs:lla ja tee kädentien lisäykset jokaisella krs:lla
vasemmassa reunassa seuraavilla 6 krs:lla (= 22 (24) 26 (28) s).
Yhdistä kappaleet miehustaa varten: (jatka raitaneuleseen sopivalla langalla)
Neulo oikein vasemman etukappaleen 22 (24) 26 (28) s, luo 4 (6) 8 (8) uutta s:aa,
neulo oikein takakappaleen 48 (52) 56 (60) s, luo 4 (6) 8 (8) uutta s:aa, neulo oikein
oikean etukappaleen 22 (24) 26 (28) s (= 100 (112) 124 (132) s). Laita s-merkki
kummallekin sivulle uusien s:oiden keskikohtaan (sivusauma).
Jatka neuloen sileää raitaneuletta sekä lisää ensin 5. krs:lla ja sitten joka 12. krs:lla
seuraavasti: Neulo oikein 4 s:n päähän s-merkistä, lisää 1 s, 8 o, lisää 1 s, neulo 4
s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 1 lisää 1 s, 8 o, lisää 1 s, neulo krs oikein
loppuun. Toista lisäykset yhteensä 5 (5) 6 (6) kertaa (= 120 (132) 148 (156) s).
Jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta. Kun työn korkeus on 20 (22) 24 (26) cm,
mitattuna kädenteitä varten luoduista s:oista, luo seuraavan raidan ensimmäisellä
krs:lla 2 uutta s:aa keskelle eteen (= 122 (134) 150 (156) s) – krs:n alku on nyt 2
uuden s:n välissä. Jatka neuloen suljettuna ja laita s-merkki näiden 2 s:n väliin
keskelle eteen.
Neulo suljettuna, kunnes työn korkeus on 24 (26) 28 (30) cm mitattuna kädenteitä va
rten luoduista s:oista.
Lahkeet:
Jaa työ seuraavan raidan 2. krs:lla lahkeita varten: Päätä 8 (8) 10 (10) s, neulo 45
(51) 55 (58) s (ensimmäinen silmukka on jo puikolla), päätä 16 (16) 20 (20) s, neulo

45 (51) 55 (58) s (ensimmäinen silmukka on jo puikolla p), päätä viimeiset 8 (8) 10
(10) s.
Jaa lahkeen 45 (51) 55 (58) s:aa sukkapuikoille nro 4 ja jatka neuloen suljettuna
sileää oikeaa raitaneuletta, kunnes lahkeen pituus on 3 (4) 5 (5) cm.
Vaihda työhön reunuksen väri ja sukkapuikot nro 3½. Neulo 1 krs oikein ja kavenna
samalla tasavälein 5 (7) 7 (6) s (= 40 (44) 48 (52) s).
Neulo 5 krs:ta 1o,1n-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. Neulo toinen lahje samoin.
Viimeistely:
Kädentienreunukset: Poimi sukkapuikoille nro 3½ värillä 10 (vaalealiila) rs:oiden
sisäpuolelta 46 (48) 52 (56) s. Poimi 1 s jokaisesta kädenteitä varten luodusta s:sta
sekä poimi kädentieltä 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n. Neulo 5 krs:ta
1o,1n-joustinta.
Etureunukset: Poimi pyöröpuikolle nro 3½ (60 tai 80 cm) vaaleallaliilalla s:t rs:oiden
sisäpuolelta. Aloita oikean etukappaleen halkion alareunasta ja poimi 1 s jokaiselta
krs:lta, mutta jätä väliin joka 4. krs, poimi s:t takakappaleen pääntieltä ja lopuksi
vasemman etukappaleen pääntieltä ja halkion reunasta (= n. 153 (163) 173 (183) s
(s-luvun tulee olla pariton). Neulo 2 krs:ta joustinta: 1 rs, *1 n, 1 o* (toista *-*
kunnes puikolla on jäljellä 2 s), 1 n, 1 rs.
Tee 3. krs:lla 4 (5) 5 (6) napinläpeä: Merkitse napinläpien paikat (tytön haalarin
napinlävet tehdään oikeaan reunukseen, pojan vasempaan). Alin napinläpi tehdään
reunuksen alareunaan, ylin V-pääntien alapuolelle ja loput tasavälein. Napinläpi:
Neulo 2 s yht + 1 lk.
Neulo vielä 2 krs:ta joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.
Kiinnitä napit paikoilleen. Kiinnitä etureunusten päät halkion alareunaan. Ompele
haarasauma Höyrytä työ kevyesti kostean kankaan läpi.
Chytræus Design

