
4625 Love Knot 

 
Koko: 
 

S/M (M/L) L/XL    

Vartalonympärys: 
 

102 (112) 122 cm    

Pituus: 
 

57 (59) 61 cm    

Langat: 
 

Cewec DOLCE (60% kid-mohair, 40% polyakryyli – 50 
g = 150 m) ja Cewec BLOOM (48% bambu, 44% villa, 
8% polyakryyli – 100 g = 140 m)  
 

Langanmenekki:  
DOLCE väri 348 
DOLCE väri 228 
DOLCE väri 300 
BLOOM väri 311 
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4 kerää 
3 kerää 
3 kerää 
3 kerää 
 

   

Puikot: 
 

Pyöröpuikko (40 & 60 cm) nro 4 ja 4,5 

Tiheys: 18 s sileää oikeaa DOLCElla = 10 cm puikoilla nro 4,5   
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön pienemmät yai 
isommat puikot  
 

Lyhenteet: 
 

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

HUOM: 
 

Jakku neulotaan alhaalta ylöspäin yhtenä kappaleena 
kädenteille asti. Sen jälkeen miehusta ja hihat otetaan 
samalle puikolle raglan-kavennuksia varten. 
 

Raitaneule: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mallineuleet: 
DOLCE:lla neulotaan 
sileää oikeaa:  
 
 
BLOOM:illa neulotaan 
mallineuletta:  
 
 

4 krs DOLCE väri 228 
4 krs DOLCE väri 300 
2 krs BLOOM väri 311 
4 krs DOLCE väri 300 
2 krs DOLCE väri 348 
2 krs DOLCE väri 228 
2 krs BLOOM väri 311 
2 krs DOLCE väri 348 
 
 
Tasona: oikein op:lla, nurin np:lla 
Suljettuna: kaikki krs:t oikein 
 
 
Tasona: oikein op:lla, *1 o, 1 n* np:lla. 
Suljettuna: 1 krs oikein. 1 krs *1 o, 1 n* 



Miehusta: Luo DOLCE:lla (väri 348) 172 (192) 212 s pyöröpuikolle nro 4. Neulo 
7 cm 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4,5 ja neulo raitaneuletta 
(1. ja viimeinen silmukka neulotaan oikein jokaisella krs:lla = rs). Laita s-merkit 
paikoilleen: 38 (43) 48 o, laita s-merkki (oikea etukappale), 96 (106) 116 o, laita 
s-merkki (takakappale), 38 (43) 48 o (vasen etukappale). Jatka neuloen kunnes 
työn korkeus on 26 cm. 
Aloita V-pääntien kavennukset: Kavenna 1 s kummassakin reunassa: 1 o, 2 o 
yht, neulo mallineuletta kunnes puikolla on jäljellä 3 s, 2 o yht, 1 o. Toista 
kavennukset joka 8. krs:lla yhteensä 8 (9) 10 kertaa (huom osa kavennuksista 
tehdään vasta neulottaessa kaarroketta).  
Jatka neuloen raitaneuletta, kunnes työn korkeus on 36 cm, lopeta op:n krs:lla. 
Päätä seuraavalla krs:lla kädenteitä varten seuraavasti: *Neulo 4 (4) 5 s:n 
päähän s-merkistä, päätä 8 (8) 10 s*, toista *-*. Jätä s:t odottamaan. 
 
Hihat: Luo DOLCE:lla (väri 348) 52 (56) 58 s lyhyelle pyöröpuikolle nro 4. Neulo 
6 cm 1o,1n-joustinta. Laita s-merkki krs:n alkuun. Vaihda työhön lyhyt 
pyöröpuikko nro 4,5 ja neulo raitaneuletta. Aloita lisäykset seuraavasti: 1 o, lisää 
1 s, neulo kunnes puikolla on jäljellä 1 s, lisää 1 s, 1 o. Toista lisäykset joka 6. 
krs:lla yhteensä 13 (15) 17 kertaa = 78 (86) 92 s. Kun hihan pituus on n. 46 cm 
(lopeta raitaneuleen samassa kohdassa kuin miehustassa) – päätä viimeisellä 
krs:lla seuraavasti: Päätä 4 (4) 5 s, neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 (4) 5 s, 
päätä nämä krs:n viimeiset s:t (= 70 (78) 82 s). 
 
Kaarroke: Ota hihat samalle pyöröpuikolle miehustan kanssa ja jatka neuloen 
raitaneuletta: Neulo oikean etukappaleen, laita s-merkki, neulo yhden hihan s:t, 
laita s-merkki, neulo takakappaleen s:t, laita s-merkki, neulo toisen hihan s:t, 
laita s-merkki, neulo vasemman etukappaleen s:t. Jatka V-pääntien kavennuksia 
ja aloita raglan-kavennusten neulominen jokaisella op:n krs:lla: *neulo 3 s:n 
päähän s-merkistä, 2 s kiertäen o yhteen, 1 o, siirrä s-merkki, 1 o, 2 o yht*, 
toista yhteensä 4 kertaa, neulo krs loppuun (= krs:lla on kavennettu 8 s). 
Toista kavennukset yhteensä 25 (29) 32 kertaa (= työssä on jäljellä yhteensä 80 
(82) 80 s, 1 s kumpaakin etukappaletta varten). Päätä nyt jokaisen krs:n alussa 
3,2,2,1,1,1 s (3,3,2,1,1,1 s) 3,2,1,1,1,1 s – ja jatka samaan aikaan raglan-
kavennuksia 2 keskimmäisen s-merkin mol. puolin (takakappaleen ja hihojen 
yhdistämiskohdat) (= 36 (36) 38 s). Neulo pääntien kavennusten jälkeen 2 krs. 
Jätä s:t odottamaan. 
 
Etureunukset: Poimi oikeasta etureunasta DOLCE:lla (väri 348) 102 (106) 110 
s pyöröpuikolle. Aloita s:oiden poimiminen luomisreunasta ylöspäin aina 
takakappaleen pääntien silmukoihin asti, neulo pääntien s:t ja poimi vasemmasta 
etureunasta 102 (106) 110 s. Neulo 9 cm joustinta ja päätä s:t kiristämättä 
lankaa.  
Päättele langanpäät np:lle ja ompele kainalosaumat. 
Pese työ (katso pesuohjeet vyötteestä) ja levitä kuivumaan pyyheliinan päälle 
annettujen mittojen mukaan. 
 
Cewec Design  

 

 

 



 

 

 


