
4631                 Springtime-neuletakki 

Etureunukset neulotaan 3 ensimmäisellä ja viimeisellä s:lla seuraavasti: 

1. krs = op: Nosta 1. s neulomatta lanka työn takana, nosta 2. s neulomatta lanka 
työn edessä, 3. s oikein. Neulo ohjeen mukaisesti, kunnes puikolla on jäljellä 3 

s, 3 viimeistä s:aa neulotaan seuraavasti: 1 o, nosta 1 s neulomatta lanka työn 
edessä, 1 n.  

2. krs = np: Nosta 1. s neulomatta lanka työn takana, neulo 2. s oikein, nosta 3. s 
neulomatta lanka työn edessä. Neulo ohjeen mukaisesti, kunnes puikolla on 

jäljellä 3 s, 3 viimeistä s:aa neulotaan seuraavasti: nosta 1 s neulomatta lanka 
työn edessä, 1 o, 1 n.  

Neulo 3 ensimmäisellä ja viimeisellä s:lla tällä tavalla ohjeen koko Taka/Etukappaleet-
osan ajan.  

 
Taka/Etukappaleet: Luo 2-krt. langalla, Dolce väri 1 + Glitter 143 (157) 169 (183) 

s pyöröpuikolle nro 5 ja neulo ohjeen mukaisten etureunusten 3 s:n sisäpuolella 
seuraavasti - 1. krs on NURJA PUOLI: 

Neulo etureunuksen 3 s ohjeen 2. krs:n mukaan, neulo *1 o, 1 n*, toista * - * koko 
krs:n ajan ja neulo krs:n loppuun 1 o, etureunuksen 3 s. 

Neulo joustinta etureunusten 3 s:n sisäpuolella, kunnes työn korkeus on 2½ cm.  
Katkaise kimaltava lanka ja jatka neuloen 1-krt. langalla. Vaihda työhön puikko nro 7. 
Neulo sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 8 cm. Neulo ensimmäinen raita-

mallikerta etureunusten 3 s:n sisäpuolella.  
1. Raita-mallikerta: Neulo etureunuksen 3 s pohjavärillä, ota sininen lanka väri 2 

työhön ja neulo sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä 3 s ja neulo toiselta 

Koko: S (M) L (XL)   
Vartalonympärys: 110 (120) 130 (140) cm   

Pituus: 
 

60 (62) 64 (66) cm   

Lanka: 

 

Cewec Dolce  

(60 % kid mohair, 40 % polyakryyli, 50 g = 150 m)  
Langanmenekki:  

Marsipaani väri 300 
Sininen väri 179 

Vaal.sininen väri 
860 

Roosa väri 145 
Kameli väri 227 

Glitter väri 8209 
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Puikot: 
 

Pyöröpuikko nro 5 ja 7 – 40 ja 80 cm.  Sukkapuikot nro 5  

Tiheys: 13 s = 10 cm puikoilla nro 7 
Lyhenteet 

 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = 

yhteen 
Info: 

 
 

 

Työ neulotaan tasona pyöröpuikolla. Hihojen s:t 

poimitaan kädentieltä ja neulotaan suljettuna ylhäältä 
alaspäin. Neuletakki toteutetaan saumattomana.  

  



kerältä pohjaväriä etureunuksen s:t. Käänny, neulo etureunuksen 3 s 

pohjavärillä, jatka neuloen nurin sinisellä raitalangalla kunnes puikolla on 
jäljellä etureunuksen 3 s, jotka neulotaan pohjavärillä.   

Jatka neuloen raitaneuletta pohjavärillä neulottavien etureunusten 3 s:n 
sisäpuolella: 2 krs:ta roosalla väri 4, 2 krs:ta vaaleansinisellä väri 3, 2 krs:ta 

pohjaväri marsipaanilla väri 1, 2 krs:ta roosalla väri 4 ja 2 krs:ta kamelilla väri 
5.  

Jatka neuloen pohjavärillä 10 cm.  
Neulo 2. raitamallikerta: 

2. Raitamallikerta: Neulo taas raidat etureunusten s:oiden sisäpuolella 

seuraavassa järjestyksessä: 2 krs:ta vaaleansinisellä väri 3, 2 krs:ta kamelilla 
väri 5, 2 krs:ta sinisellä väri 2, 2 krs:ta pohjaväri marsipaanilla v 1, 2 krs:ta 

kamelilla väri 5, 2 krs:ta roosalla väri 4.  
Jatka neuloen pohjavärillä 10 cm. Neulo 3. raitamallikerta.  

3. Raitamallikerta: Neulo taas raidat seuraavassa järjestyksessä: 2 krs:ta 
vaaleansinisellä väri 3, 2 krs:ta roosalla väri 4, 2 krs:ta kamelilla v 5, 2 krs:ta 

pohjaväri marsipaanilla väri 1, 2 krs:ta roosalla väri 4, 2 krs:ta sinisellä väri 2. 
Neulo taas 10 cm pohjavärillä.  

SAMAAN AIKAAN kun työn korkeus on 38 (39) 40 (41) cm, jaa työ kädenteitä 
varten seuraavasti: Neulo etukappaleen 36 (39) 42 (46) s, laita s-merkki, neulo 

takakappaleen 71 (79) 85 (91) s, laita s-merkki ja jätä toisen etukappaleen 36 (39) 
42 (46) s odottamaan. Jatka neuloen tasona takakappaleen 71 (79) 85 (91) s:lla. 

Neulo 1. ja viimeinen silmukka oikein jokaisella krs:lla = reunasilmukka. Jatka 
seuraavaan raitamallikertaan asti. 

4. Raitamallikerta: Neulo 2 krs:ta sinisellä väri 2, 2 krs:ta kamelilla väri 5, 2 
krs:ta roosalla väri 4, 2 krs:ta pohjaväri marsipaanilla väri 1, 2 krs:ta kamelilla 

väri 5, 2 krs:ta vaaleansinisellä väri 3. 
 

Jatka neuloen pohjavärillä, kunnes työ on 3 krs:ta lyhyempi kuin annettu valmis 

pituus. Neulo viimeiset 3 krs:ta seuraavasti, aloittaen op:n krs:lla: Neulo sileää 
oikeaa 22 (25) 27 (29) s:lla, neulo 1o,1n-joustinta seuraavilla 27 s:lla (oikea 

silmukka viimeisenä) ja neulo krs loppuun sileää oikeaa. Neulo sileää oikeaa 
kummallakin sivulla ja joustinta keskimmäisillä 27 (29) 31 (33) s:lla vielä 2 krs:ta. 

Neulo ensimmäiset 25 (28) 30 (32) s:aa, oikeat oikein ja nurjat nurin, päätä 
pääntietä varten keskimmäiset 21 (23) 25 (27) s ja neulo loput 25 (28) 30 (32) 

s:aa, oikeat oikein ja nurjat nurin. Jätä olan s:t odottamaan. 
 

Oikea etukappale: Jatka neuloen etureunuksen 3 s:lla kuten aikaisemminkin ja 
neulo kädentien reunassa viimeinen silmukka oikein jokaisella krs:lla. Jatka 

neuloen pohjavärillä/raitaneuletta. Aloita seuraavalla op:n krs:lla V-pääntien 
kavennukset seuraavasti: Neulo etureuksen 3 s:aa, neulo 2 s kiertäen o yht, neulo 

krs loppuun. Toista V-pääntien kavennus joka 4. krs:lla yhteensä 11 (11) 12 (14) 
kertaa = jatka neuloen jäljellä olevilla 25 (28) 30 (32) s:lla, kunnes työn on 

annetun valmiin pituuden mittainen.  
HUOM: Koot S ja XL: tee 2 viimeistä kavennusta joka 2. krs:lla.  

 
Vasen etukappale: Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. V-pääntien 

kavennukset tehdään työn op:lla krs:n lopussa seuraavasti: Neulo kunnes puikolla 
on jäljellä 5 s, neulo 2 o yht, neulo etureunuksen 3 s.  

 



Yhdistä olan s:t neuloen: Ota olan s:t puikoille ja aseta olat vastakkain. Neulo s:t 

ylimääräisellä puikolla oikein yhteen ja päätä s:t samalla. Yhdistä toinen 
olkasauma samalla tavalla.  

 
Hihat: Lue hihojen ohje läpi ennen neulomisen aloittamista.  

Hihat neulotaan ylhäältä alaspäin. Poimi kädentieltä lyhyelle pyöröpuikolle nro 7 
pohjavärillä 58 (60) 62 (66) s (voit käyttää pienempää puikkoa s:oiden 

poimimiseen). Jatka neuloen suljettuna 4 cm sileää oikeaa pohjavärillä 
pyöröpuikolla nro 7. Neulo 3. raitamallikerta päinvastaisessa järjestyksessä kuin 
miehustassa, eli aloita värillä 2. Aloita SAMAAN AIKAAN kavennukset seuraavasti: 

Neulo 1. s, neulo 2 o yht, neulo kunnes puikolla on jäljellä 3 s, neulo 2 s kiertäen o 
yhteen, 1 o. Toista kavennukset joka 6. krs:lla kunnes työssä on jäljellä 40 (42) 44 

(48) s. HUOM Neulo 3. raitamallikerran jälkeen 10 cm pohjavärillä, sitten 
käänteisesti 2. raitamallikerta, 10 cm pohjavärillä ja 1. raitamallikerta.  

Hihan pituus on nyt n. 39 cm. Vaihda työhön pohjaväri ja sukkapuikot nro 5. Neulo 
1 krs sileää oikeaa ja kavenna tasavälein s-luvuksi 28 (30) 30 (32) s. Ota mukaan 

glitterilanka ja neulo 2-krt. langalla suljettuna 3 cm 1o,1n-joustinta. Päätä s:t 
neuloen joustinta.  

 
Mikäli haluat neuloa pitemmät hihat kuin 42 cm, neulo haluttu pituus miinus 3 cm 

ennen puikkojen vaihtoa ja joustinta.  
 

Viimeistely: Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kosteiden kankaiden  
alle ja anna kuivua.   

 
 

   
Suunnittelija ja ohje: Sanne Lousdal 


