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Takakappale: Luo 132 (148) 164 (180) 196 s puikolle nro 3. Neulo joustinta 

seuraavasti (1. krs = np): 1 n, *2 o, 2 n*, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 2 o, 1 n. 
Käänny ja neulo joustinta – oikeat s:t oikein ja nurjat nurin – kunnes joustimen 

korkeus on 2 cm. Vaihda työhön puikot nro 3½ ja jatka neuloen joustinta kunnes työn 
korkeus on 10 cm. Jätä työ odottamaan ja neulo etukappaleen alaosa samoin.  

  
Etukappale: Neulo kuten takakappale kunnes työn korkeus on 10 cm. 

 
Taka/etukappale: Neulo kappaleet samalle pyöröpuikolle ja laita s-merkki 

kummallekin sivulle 2 oikean s:n väliin = sivumerkit kädenteitä varten. 
 

Jatka neuloen joustinta kunnes työn korkeus on 30 (31) 32 (33) 34 cm. Jaa työ 
kädenteitä varten, 132 (148) 164 (180) 196 s kumpaakin kappaletta varten. Neulo 

kappaleet erikseen valmiiksi.  
  

Etukappale: Jaa työ V-pääntietä varten: Neulo 65 (73) 81 (89) 97 s, neulo seuraavat 
2 , ja jätä ne sen jälkeen odottamaan, neulo 65 (73) 81 (89) 97 s.  
Neulo ensin etukappalee oikea puoli: Neulo takaisin kappaleen keskikohtaan. Aloita 

kavennukset seuraavalla krs:lla. Neulo 1 o, nosta seuraava silmukka neulomatta, 1 o, 
vedä nostettu silmukka neulotun yli, neulo krs loppuun joustinta. Toista kavennus 

Koko: S (M) L (XL) XXL  
Vartalonympärys: 88 (99) 109 (120) 131 cm  

Pituus: 
 

50 (52) 54 (56) 58 cm  

Lanka: 

 

Cewec Jeans (100 % kierrätyspuuvilla) 50 g = 155 m 

Langanmenekki, 

väri 21:  
 

6 (6) 7 (7) 8 kerää  

Puikot 
 

Pyöröpuikko 3½, pyöröpuikko 3 (60 tai 40 cm ) 40 cm:n 
pyöröpuikkoa käytetään sekä pääntiellä ja 

kädentienreunuksissa. 
Tiheys 24 s = 10 cm sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 3½ 

30 s 2o,2n-joustinta = 10 cm puikoilla nro 3½ 
Lyhenteet 

 

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

Huomioitavaa 

 
 

 
Info: 

Tasokuivaus. 100 % puuvilla vetää kokoon pestäessä, 

joten neule kannattaa levittää muotoonsa annettuihin 
mittoihin. Kuivata tasona.  

 
Kappaleiden alaosat neulotaan tasona, taka- ja 

etukappaleet otetaan samalle pyöröpuikolle ja liivi 
neulotaan suljettuna kädenteille asti.  



joka 2. krs:lla kunnes työssä on jäljellä 40 (46) 52 (56) 62 s. Jatka neuloen joustinta 

kunnes kappale on annetun mittainen. Jätä s:t odottamaan s-pitäjälle. 
 

Etukappaleen vasen puoli: Neulo etukappaleen oikean puolen peilikuvaksi. Tee 
kavennukset op:n krs:n lopussa seuraavasti: Neulo kunnes puikolla on jäljellä 3 s, 

neulo 2 s o yhteen, 1 o. Toista kavennus kuten oikeassa etukappaleessa kunnes 
työssä on jäljellä 40 (46) 52 (56) 62 s. Kun kappale on annetun mittainen, jätä s:t 

odottamaan s-pitäjälle.  
 
Takakappale: Jatka neuloen joustinta kunnes kappale on 2 cm lyhyempi kuin 

annettu pituus. Jätä keskimmäiset 48 (52) 56 (64) 68 s s-pitäjälle ja neulo mol. 
puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 1, 1 s. Jätä 

loput olan 40 (46) 52 (56) 62 s s-pitäjälle. Neulo toinen puoli peiklikuvaksi.  
 

Pääntienreunus: Poimi pääntieltä s:t pyöröpuikolle nro 3- 40 cm (tai 60 cm). Aloita 
takakappaleen pääntien keskikohdasta ja neulo odottamassa olevilla s:oilla sileää 

oikeaa, poimi takakappaleen pääntien reunasta 1 s jokaiselta krs:lta mutta jätä joka 4. 
krs väliin, poimi s:t etukappaleen V-pääntien reunasta 1 s JOKAISELTA krs:lta, neulo 

s-pitäjällä olevat 2 s oikein, (laita s-merkki näiden 2 s:n ympäri), poimi s:t V-
pääntien toisesta reunasta, 1 s jokaiselta krs:lta ja takakappaleen pääntieltä jättäen 

väliin joka 4. krs:n sekä neulo oikein loput s-pitäjällä olevat s:t. Jatka neuloen 
suljettuna sileää oikeaa ja aloita kavennukset V-pääntien keskimmäisen 2 s:n mol. 

puolin: 
Neulo 2 s:n päähän merkityistä s:oista, neulo 2 s kiertäen o yhteen, merkityt 2 s 

oikein, 2 s o yhteen, neulo krs loppuun. Toista kavennukset JOKAISELLA krs:lla 
yhteensä 6 kertaa. Neulo 1 krs ilman kavennuksia (= 7. krs).  

Aloita lisäykset. Neulo 2 s:n päähän 2 merkitystä silmukasta, lisää 1 s (= neulo 
s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo merkityt s:t oikein, lisää 1 s. Toista 
lisäykset yhteensä 6 kertaa. Päätä s:t seuraavalla krs:lla. 

 
Kädentienreunus: Poimi s:t pyöröpuikolle nro 3 (40 cm) kädentienreunusta varten. 

Poimi 1 s jokaiselta krs:lta, mutta jätä joka 4. krs väliin. Neulo suljettuna yht. 9 krs 
sileää oikeaa. Päätä s:t. Neulo toinen kädentienreunus samoin.  

 
Taita pääntienreunus ja kädentienreunukset kahtia ja kiinnitä np:lle.  

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

 
 

Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  


