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BINA 

MALLI 4324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOKO        S (M) L (XL) 

VARTALONYMPÄRYS, CM   107 (117) 126 (136) 

PITUUS, CM        58 (60) 62 (64) 

 

LANGANMENEKKI  

väri 03        7 (8) 9 (10)  kerää 

 

LANKA    

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

 

PUIKKOSUOSITUS   

Pyöröpuikot nro 4½ ja 5 – 80 cm. 

 
TIHEYS   

19 s x 24 krs = 10 x 10 cm puikoilla nro 5.  
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OHJE 

 

 

INFO 

Bina on pitkähihainen, V-aukkoinen, oversize pusero istutetuilla hihoilla. Pusero neulotaan pyöröpuikoilla 

alhaalta ylöspäin. Väljien hihojen pyöriöt muotoillaan lyhennetyillä kerroksilla (German short rows). 

 

LYHENTEET 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen, rs = reunasilmukka, GSR = German Short 

Rows 

 
GERMAN SHORT ROWS (GSR) 

Kääntymisen JÄLKEEN: Nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä, kiristä lankaa siten että oikealla puikolla 

oleva silmukka näyttää ”tupla”silmukalta. Kun myöhemmin neulotaan kerros kaikilla silmukoilla, neulo 

”tupla”silmukat tavalliseksi yhdeksi silmukaksi. 

 
MIEHUSTA 

Luo 204 (222) 240 (258) s pyöröpuikolle nro 4½ ja neulo suljettuna joustinta seuraavasti: *3 o, 3 n*, toista * 

- * kunnes joustimen korkeus on 12 cm. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 5 ja neulo sileää oikeaa, kunnes 

työn korkeus on 35 (36) 37 (38) cm.  

Jaa työ kahteen osaan, 102 (111) 120 (129) s kumpaakin kappaletta varten. Jätä etukappaleen silmukat 

odottamaan ja neulo ensin takakappale valmiiksi.  

 

TAKAKAPPALE 

Neulo tasona sileää oikeaa. Neulo ensimmäinen ja viimeinen s oikein jokaisella krs:lla = rs:t.  

Koot S ja L: Korjaa s-luku ensimmäisellä krs:lla neulomalla kaksi ensimmäistä s:aa oikein yhteen (101 

(111) 119 (129) s krs:lla).  

Neulo kunnes työ on 3 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus.  

Neulo lyhennettyjä krs:ia olkaa varten: Neulo kunnes puikolla on jäljellä 6 (7) 8 (8) s, käänny GSR-

tekniikalla (kts ohje yläpuolella), neulo kunnes puikolla on jäljellä 6 (7) 8 (8) s, käänny GSR-tekniikalla. 

Neulo ja käänny samalla tavalla 6 (7) 8 (8) s ennen edellistä kääntymiskohtaa kunnes kummassakin 

reunassa on käännytty yhteensä 4 kertaa. Neulo 1 krs kaikilla s:oilla. Muista neuloa kaikki ”tupla”silmukat 

yhdeksi silmukaksi. Työssä on jälleen 101 (111) 119 (129) s. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 35 (37) 

39 (41) s ja kummankin olan 33 (37) 40 (44) s odottamaan. 

 

ETUKAPPALE 

102 (111) 120 (129) s.  

Kiinnitä lanka työn op:lle. Korjaa ensimmäisellä krs:lla s-luku kaventamalla 1 (0) 1 (0) s ja jaa etukappale 

kahteen osaan seuraavasti: 2 o yht., (1 o) 2 o yht., (1 o), neulo 49 (54) 58 (63) s, päätä 1 s (= 

keskimmäinen silmukka), neulo krs loppuun, työssä on etukappaleen kumpaakin puolta varten (50 (55) 59 

(64) s. Neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi.   

Reunimmaiset s:t pääntien ja kädentien reunassa neulotaa oikein jokaisella krs:lla (= rs). Neulo seuraava 

krs nurin pääntielle asti. Aloita V-pääntien kavennukset. Neulo 1 rs, 3 o, 2 s kiertäen o yht., neulo krs 

loppuun ja seuraava krs nurin.  

Toista V-pääntien kavennukset vuorotellen joka 2. ja joka 4. krs:lla (1. kerralla kavennus tehdään 2. krs:lla), 

kunnes työssä on jäljellä 33 (37) 40 (44) s. Kun työ on 3 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus, neulo 

SAMAAN AIKAAN lyhennetyt krs:t olkaa varten kuten takakappaleessa. Neulo lopuksi 1 krs kaikilla s:oilla. 

Jätä olan s:t odottamaan.  

Neulo etukappaleen toinen puoli peilikuvksi. Kiinnitä lanka työn np:lle ja tee V-pääntien kavennukset 

seuraavan op:n krs:n lopussa seuraavasti: Neulo kunnes puikolla on jäljellä 6 s, neulo 2 o yht., 3 o, 1 rs. 

Toista kavennukset vuorotellen joka 4. ja joka 2. krs:lla.  
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HIHAT 

Luo sukkapuikoille nro 4½ tai pyöröpuikolle (magic loop -tekniikka) 42 (42) 48 (48) s ja neulo suljettuna 

joustinta * 3 o, 3 n*, toista * - * kunnes työn korkeus on 8 cm. Vaihda työhön lyhyt pyöröpuikko nro 5 ja 

neulo sileää oikeaa. Lisää ensimmäisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 58 (60) 66 (68) s. Neulo 5 krs. Aloita 

lisäykset. Lisää 1 s ensimmäisen ja viimeisen s:n mol. puolin. Toista lisäykset joka 7. (6.) 7. (6.) krs:lla, 

kunnes työssä on 76 (80) 84 (88) s. Jatka neuloen, kunnes hihan pituus on 38 cm, tai se on halutun 

mittainen (– 3 cm hihan pyöriö).  

Neulo lyhennettyjä krs:ia hihan pyöriötä varten seuraavasti: Neulo kunnes puikolla on jäljellä 7 (8) 8 (9) s, 

käänny GSR-tekniikalla (kts ohje yläpuolella), neulo kunnes puikolla on jäljellä 7 (8) 8 (9) s, käänny GSR- 

tekniikalla. Neulo ja käänny samalla tavalla 7 (8) 8 (9) s ennen edellistä kääntymiskohtaa kunnes 

kummassakin reunassa on käännytty yhteensä 4 kertaa. Neulo 1 krs kaikilla s:oilla. Muista neuloa kaikki 

”tupla”silmukat yhdeksi silmukaksi. Työssä on jälleen 76 (80) 84 (88) s. Päätä s:t melko löyhästi ja neulo 

toinen hiha samalla tavalla.  

 

VIIMEISTELY  

Yhdistä olkasaumat seuraavasti: Ota odottamassa olevat olkasilmukat puikoille. Aseta olat op:t vastakkain. 

Neulo käyttäen kolmatta puikkoa s:t yhteen ja päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olkasauma samalla tavalla.  

 

PÄÄNTIENREUNUS 

Poimi s:t V-pääntieltä seuraavasti: (käytä ohuempaa pyöröpuikkoa, niin saat siistimmän lopputuloksen). 

Aloita vasemmalta olalta. Poimi 1 s jokaiselta krs:lta V-pääntien reunasta, poimi 1 s pääntien keskikohdasta 

ja jatka poimimalla s:t V-pääntien toisesta reunasta. Neulo takakappaleen pääntien s:oilla sileää oikeaa. 

Silmukkaluvun tulee olla jaollinen 6:lla, esim. 150 (156) 162 (168) s. Laske V-pääntien keskikohdasta: 

keskisilmukka neulotaan oikein, samoin s:t sen molemmin puolin. Neulo *3 o, 3 n* siten, että joustin sopii V-

pääntien 3 keskimmäisen oikean s:n kanssa. Merkitse V-pääntien keskisilmukka. Aloita kavennukset 2. 

krs:lla merkkisilmukan molemmin puolin. Neulo 2 s:n päähän merkkisilmukasta, neulo 2 s kiertäen o yht., 

neulo merkkisilmukka oikein, neulo 2 o yht. ja jatka neuloen joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Toista 

kavennukset JOKAISELLA krs:lla, kunnes pääntienreunuksen korkeus on yhteensä 8 krs:ta. Päätä s:t 

seuraavalla krs:lla neuloen joustinta.  

 

Kiinnitä hihat paikoilleen. Päättele kaikki langanpäät. Pese pusero vyötteen pesuohjeen mukaisesti ja anna 

kuivua tasona pyyheliinan päällä.  

 

 

 

CEWEC DESIGNTEAM – 2. PAINOS  

Mikäli jaat  CEWEC-neuleitasi Instagramissa, olisimme iloisia jos merkkaat julkaisun #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 

 

 

 
 
 

 


