
4638 Lyhyt jakku 

Koko: S (M) L (XL) 

 

Vartalonympärys: 96 (106) 116 (126) cm 

 

Pituus (n): 52 (54) 56 (58)   cm 
 

Lanka: Cewec DOLCE (60 %  kidmohair, 40 %  polyakryyli) ja ANISIA ( 70 % kidmohair,  

 24 % polyamidi, 25 gr = 235 m)  

 

Langanmenekki: 

DOLCE väri 426 2 (2) 3 (3) kerää 
DOLCE väri 335 2 (2) 3 (3) kerää 
DOLCE väri 339 3 (4) 4 (4) kerää 
ANISIA väri 31 2 (2) 3 (3) kerää 
ANISIA väri 38 2 (2) 3 (3) kerää 
ANISIA väri 29 3 (3) 3 (3) kerää 
 

Puikot: Pyöröpuikko (60 cm:) nro 4½ ja 7 mm. 
 

Tiheys: 18 s 2-krt. langalla, Dolce + Anisia = 10 cm puikoilla nro 7 mm. 

 Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot. 
 

Lyhenteet: s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = yhteen 

 Reunasilmukka (rs) = (ei sisälly mallineuleeseen), nosta jokaisella krs:lla 1. s                                                                               
neulomatta, viimeinen s neulotaan kiertäen o 
 

Huomioitavaa: Jakku neulotaan tasona kädentielle asti. Sen jälkeen kaikki kappaleet otetaan 

samalle puikolle ja neulotaan kaarroke.  
  
 Meleeraus syntyy neulomalla 2-krt. langalla seuraavasti:  

 Väri 1: DOLCE väri 339 + ANISIA väri 29. 

 Väri 2: DOLCE väri 426 + ANISIA väri 31. 

 Väri 3: DOLCE väri 335 + ANISIA väri 38. 
 

Mallineule: 1. krs: ( op): väri 1: oikein – muista rs:t jokaisella krs:lla   

(toistetaan) 2. krs: väri 1: oikein 

 3. krs: väri 2: * nosta 1 s neulomatta o lanka työn takana, 1 o*, toista *-*,  nosta 
krs:n lopussa 1 s neulomatta o lanka työn takana. 

 4. krs: väri 2: * nosta 1 s neulomatta o lanka työn edessä, 1 o*, toista *-*, nosta 
krs:n lopussa 1 s o lanka työn edessä.   

 

 

Miehusta:  

Luo 175 (191) 209 (225) s pyöröpuikolle nro 4½ värillä 3. Neulo 9 (9) 10 (10) cm 1o,1n-joustinta. 
Vaihda työhön puikot nro 7 ja neulo mallineuletta kunnes työn korkeus on 27 (28) 29 (30) cm, lopeta 1 
oikealla krs:lla. 
Päätä seuraavalla krs:lla kädenteitä varten seuraavasti: Neulo 39 (43) 47 (51) s, päätä seuraavat 7 s, neulo 
takakappaleen 83 (91) 101 (109) s, päätä 7 s ja neulo 39 (43) 47 (51) s sekä jätä työ odottamaan. 

 
 



Hihat:  

Luo 57 (61) 65 (69) s puikoille nro 4½ värillä 3 ja neulo joustin kuten miehustassa ( tasona). Vaihda työhön 
puikot nro 7 ja jatka neuloen mallineuletta – lisää ensimmäisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 63 (69) 75 (81) s. 

Neulo kunnes hihan pituus on n. 40 cm ja päätä 2 seuraavan krs:n alussa 4 s ( = 55 (61) 67 (73) s). HUOM: 

Lopeta mallikerran samalla krs:lla kuin miehustassa.  

 

Kaarroke:  

Yhdistä kappaleet samalle puikolle seuraavasti: Neulo oikean etukappaleen s:t kunnes puikolla on jäljellä 2 s, 
laita s-merkki, neulo 2 viimeistä s:aa, neulo ensimmäisen hihan 2 s, laita s-merkki, neulo hihan s:t kunnes 
puikolla on jäljellä 2 s:aa, laita s-merkki, neulo 2 viimeistä s:aa, neulo takakappaleen 2 s, laita s-merkki, 
neulo takakappaleen s:t kunnes puikolla on jäljellä 2 s, laita s-merkki, neulo 2 viimeistä s:aa, neulo toisen 
hihan 2 s, laita s-merkki, neulo hihan s:t kunnes puikolla on jäljellä 2 s, neulo 2 viimeistä s:aa, neulo 
vasemman etukappaleen 2 s, laita s-merkki ja neulo loput s:t. HUOM: S-merkkien väliset 4 s neulotaan 
oikein jokaisella krs:lla.   
Tasaa ensimmäisellä krs:lla s:t siten, että raglan mol. puolin on samanlaiset s:t, ts jossain 

kappaleessa voi olla 1 s vähemmän kuin toisissa. 

Laita s-merkki kummankin etukappaleen reunaan ( V-pääntien kavennusten merkki).  
Aloita nyt raglan- ja V-pääntien kavennukset: 

1. krs: (op): 2 s kiertäen o yht, * mallineuletta 2 s:n päähän s-merkistä, 2 s kiertäen o yht, siirrä s-merkki, 
4 o , siirrä s-merkki, 2 o yht*, toista *-* 3 kertaa, neulo mallineuletta kunnes puikolla on jäljellä 2 s, 2 o yht 
(= krs:lla on kavennettu 10 s). 

2. krs: neulo mallineuletta. 
Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 15 (17) 18 (20) kertaa. 
Jatka neuloen raglan-kavennuksia seuraavasti: 

1. krs: ( op): * neulo mallineuletta 2 s:n päähän s-merkistä, 2 s kiertäen o yht, siirrä s-merkki, 4 o, siirrä s-

merkki, 2 o yht*, toista *-* 3 kertaa, neulo mallineuletta krs:n loppuun asti ( = krs:lla on kavennettu 8 s). 

2. krs: neulo mallineuletta. 
Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 6 (7) 9 (10) kertaa  (= 69 (71) 75 (77) s). Jätä työ odottaamaan. 
 

Etureunus: 

Aloita oikean etukappaleen helmasta ja poimi s:t puikoille nro 4½ värillä 3 seuraavasti: 
Poimi 44 (46) 48 (50) s V-pääntien s-merkkiin asti, 46 (48) 50 (52) s V-pääntien oikeasta reunasta, neulo 
odottamassa olevat s:t oikein ja kavenna samalla tasavälein 6 s (neulo 2 s o yht), poimi V-pääntien 
vasemmasta reunasta 46 (48) 50 (52) s ja lopuksi 44 (46) 48 (50) s V-pääntien s-merkistä helmaan.  
Neulo 2 cm 1o,1n-joustinta. Tee oikeaan etureunukseen napinläpi 2 s:n päähän V-pääntien s-merkistä. 
Napinläpi: Neulo 2 s yht, 2 lk, 2  s kiertäen yht. Neulo seuraavalla krs:lla langankierrot joustinneuleen 
mukaisesti. Neulo yhteensä 4 cm joustinta ja päätä s:t neuloen joustinta kiristämättä reunaa.  
 

Mikäli haluat neuloa pitemmän jakun, lisää pituutta ennen kädenteitä. 
 

Mukavia neulontahetkiä! 

 

Suunnittelu: Cewec 

 

 

 
    

 
 
  
 
  
 


