
 5005 Poncho-liivi 

Koko: S/M (L/XL) 
Vartalonympärys: 110 (120) cm 
Pituus: 60 (65) cm 
Lanka: Cewec Whisper Lace (70% villa, 30% silkki, 50 g = 400 m) 

Anisia (76% kid mohair, 24% polyamidi, 25 g = 235 
m)  

Langanmenekki: 
Whisper Lace väri 110 2 3 kerää 
Anisia väri 45 4 5 kerää 
Puikot: Pyöröpuikko nro 4 (40 cm) sekä 4,5 60 ja 80cm 

 
Tiheys: (2-krt. langalla) 22 s joustinta = 10 cm puikoilla nro 4,5 

Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 
pienemmät puikot 

Huom! Kääntymissilmukka = KS = nosta 1. s kuten neuloisit 
sen nurin lanka työn edessä, kiristä lankaa jolloin 
puikolle muodostuu kaksoissilmukka (Silmukka 
neulotaan kuten 1 s) 
Vasemmalle kallistuva lisäys = V-lisäys = poimi 
s:oiden välinen lankalenkki etukautta ja neulo 
kiertäen oikein. Oikealle kallistuva lisäys = O-lisäys 
= poimi s:oiden välinen lankalenkki takakautta ja 
neulo oikein  

 

Poncho-liivi neulotaan ylhäältä alaspäin. 
 
Luo 2-krt. langalla (Whisper Lace + Anisia) 116 (116) s puikoille nro 4 ja neulo 
suljettuna 3 cm 1o,1n-joustinta. 
Neulo ponchon takakorotus lyhennetyillä krs:illa: 
1. krs: 28 s:lla joustinta, käänny 
2. krs: KS, 102 s:lla joustinta, käänny 
3. krs: KS, 97 s:lla joustinta, käänny 
4. krs: KS, neulo joustinta 4 s:n päähän edellisestä kääntymiskohdasta. 
Jatka neuloen samalla tavalla, kunnes kummallakin sivulla on käännytty 4 
kertaa.  
Neulo krs:n alkuun ja neulo kaikilla s:oilla 1 krs joustinta ja laita s-merkki 
kummankin olan sekä etu- ja takakappaleiden väliin. 
Muista neuloa kaikki KS:t yhtenä silmukkana.  
1. krs: Laita s-merkki, joustinta 11 s:lla (olka), laita s-merkki, joustinta 47 s:lla 
(etukappale), laita s-merkki, joustinta 11 s:lla (olka), laita s-merkki, joustinta  47 
s:lla (takakappale) 
Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4,5 
Neulo kummankin olan 11 s:lla koko ajan tavallista joustinta ja etu- sekä 
takakappaleen s:oilla katkaistua joustinta (mallikerta = 4 krs:ta).  

 
1. krs: **olka *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, V-lisäys, 47 s:lla katkaistua 
joustinta *1 o, 1 n* 23  kertaa, 1 o, O-lisäys, siirrä s-merkki**, toista yhteensä 2 
kertaa 
2. krs: **olka *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, 49 s:lla joustinta, *1 n, 1 o* 
24 kertaa 1 n, siirrä s-merkki**,  toista yhteensä 2 kertaa 



3. krs: **olka *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, V-lisäys, joustinta oikeat s:t 
oikein, nurjat nurin s-merkkiin asti, O-lisäys, siirrä s-merkki**, toista yhteensä 2 
kertaa 
4. krs: **11 s:lla joustinta *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, neulo 
joustinta oikeat s:t oikein, nurjat nurin, lisätyillä s:oilla neulotaan mallineuletta, 
siirrä s-merkki**, toista yhteensä 2 kertaa  
5. krs: **olka *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, V-lisäys, neulo 1 s:lla 
katkaistua joustinta, nurjat s:t oikein ja oikeat s:t, O-lisäys, siirrä s-merkki**, toista 
yhteensä 2 kertaa 
6. krs: **olka *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, neulo joustinta oikeat s:t 
oikein, nurjat nurin, lisätyillä s:oilla neulotaan mallineuletta, siirrä s-merkki** 
toista yhteensä 2 kertaa 
7. krs: **olka *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, V-lisäys, neulo joustinta 
oikeat s:t oikein, nurjat nurin, O-lisäys, siirrä s-merkki**, toista yhteensä 2 kertaa 
8. krs: **olka *1 o, 1 n* 5 kertaa, 1 o, siirrä s-merkki, joustinta oikeat s:t 
oikein, nurjat nurin, lisätyillä s:oilla neulotaan mallineuletta, siirrä s-merkki**, 
toista yhteensä 2 kertaa 

 
Toista krs:ia 5 – 8 kunnes etu- ja takakappaleessa on kummassakin 111 (123) s = 
yhteensä 244 (268)  s. 

 
Jaa työ kädenteitä varten ja neulo etu- ja takakappale erikseen. Poista s-merkit.  

 
Etukappale: 
Päätä 11 s neuloen joustinta (olka) 
Jatka neuloen seuraavilla 111 (123) s:lla ilman lisäyksiä. 
1. krs: 111 s:lla katkaistua joustinta, nurjat s:t oikein ja 
oikeat nurin. Käänny. 
2. 3. ja 4. krs: neulo joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat 
nurin. 
Toista krs:ia 1 – 4 kunnes ilman lisäyksiä neulotun osuuden korkeus on 12 (13) cm, 
neulo lopuksi joko 2. tai 4. krs.  

 
Takakappale: 
Neulo kuten etukappale, mutta älä katkaise lankaa. Lopeta samalla krs:lla kuin 
etukappale.  

 
Miehusta 
Jatka neuloen suljettuna. 
1. krs: Neulo mallineuletta takakappaleen 111 (123) s:lla, luo 11 uutta s:aa, neulo 
mallineuletta etukappaleen 111 (123) s:lla, luo 11 uutta s:aa. 
Jatka neuloen suljettuna mallineuletta kaikilla s:oilla. Kun 
työn korkeus on kädentieltä mitattuna 16 (20) cm, jatka 
neuloen 5 cm tavallista joustinta kaikilla s:oilla.  
Päätä s:t neuloen joustinta. Päättele kaikki langanpäät 
np:lle. 

 

Suunnittelija ja ohje: Pia Stär 


