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SCARLETTS DREAM  

STYLE 3847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koko: S (M) L (XL)   

Vartalonympärys: 100 (110) 120 (130) cm   
Pituus: 

Hihanpituus: 

57 

42 

(59) 

(41) 

61 

41 

(63) cm 

(40) cm 

  

Lanka:  

 

CEWEC Tibet (24% jakki, 55% merino, 19% polyamidi, 

25 g = 190 m) 
CEWEC Anisia (76% kid mohair, 24% polyamidi, 25 g = 
235 m) 

Langanmenekki: 
Tibet väri 32 

Anisia väri 57 
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(6) 

(5) 

 
7 
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(7) kerää 

(6) kerää 

  

Puikot: 

 

Pyöröpuikko nro 4½ ja 5, sukkapuikot nro 4½ ja 5, 

sukkapuikot tai vastaavat nro 3 3½ 
Tiheys: 19 s = 10 cm puikoilla nro 5, 2-krt. langalla (Tibet + 

Anisia) 
Lyhenteet: 
 

o = oikein, n = nurin, yht = yhteen  

Muut tarvikkeet:  
 

 
 

4 nappia, halkaisija n. 10-12 mm 
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OHJE

Taka/etukappaleet: Luo 201 (221) 239 (259) s pyöröpuikolle nro 4½ ja neulo tasona 
seuraavasti: (1. krs = np) 1 n *1 o, 1 n*, toista * - * koko krs:n ajan. Neulo 6 cm joustinta. 
Vaihda työhön pyöröpuikko nro 5. Jatka neuloen sileää oikeaa (oikein op:lla, nurin np:lla) ja 
neulo samaan aikaan kummassakin reunassa koko työn ajan 16 s:lla joustinta. HUOM – 
neulo 10. ja 11. krs seuraavasti: Neulo vastakkaisen reunan joustimeen asti, käänny, nosta 1 
s neulomatta, kiristä lankaa niin että oikealla puikolla olevasta s:sta muodostuu 
tuplasilmukka, neulo nurin vastakkaisen reunan joustimeen asti ja käänny samalla tavalla. 
Jatka neuloen sileää oikeaa ja joustinta kuten aikaisemminkin ja muista neuloa tuplasilmukat 
yhdeksi silmukaksi. Toista nämä lyhennetyt krs:t joka 10. ja 11. krs:lla työn loppuun asti. 
Kun työn korkeus on 35 (36) 37 (38) cm. Jaa työ kädenteitä varten, 95 (105) 113 (123) s 
takakappaletta ja 53 (58) 63 (68) s molempia etukappaleita varten.  
Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 

Takakappale: Neulo kunnes työ on 2 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Huom! Neulo 
1 s kummassakin reunassa oikein jokaisella krs:lla = reunasilmukka (rs). Merkitse 
keskimmäiset 16 + 13 + 16 s. Näillä 45 s:lla neulotaan työn loppuun asti 1n,1o-joustinta – 
lopuilla s:oilla neulotaan sileää oikeaa kuten aikaisemminkin. Kun työ on annetun valmiin 
pituuden mittainen, neulo viimeinen krs seuraavasti: Neulo ensimmäiset 41 (46) 50 (55) 
olkasilmukat oikeat s:t oikein, nurjat nurin, päätä pääntien 13 s neuloen joustinta ja neulo 
loput 41 (46) 50 (55) olkasilmukkaa oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Jätä työ odottamaan ja 
neulo etukappaleet.  

Oikea etukappale: Jatka neuloen sileää oikeaa 16 etureunuksen s:n sisäpuolella. Toista 
lyhennettyjä krs:ia kuten aikaisemminkin ja aloita V-pääntien kavennukset. Neulo joustinta 
16 s:lla, neulo 2 s kiertäen o yht, neulo krs oikein loppuun. Neulo np:n krs:lla nurjat s:t 
nurin, oikeat oikein. Toista kavennukset joka 4. krs:lla kunnes työssä on jäljellä 41 (46) 50 
(55) olkasilmukkaa, sisältäen joustinreunuksen s:t. Muista neuloa lyhennetty krs joka 10. 
krs:lla. Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, jätä olan s:t odottamaan.

Vasen etukappale: Neulo kuten oikea etukappale ja tee kavennukset op:n krs:n lopussa 
seuraavasti: Neulo 2 s:n päähän joustinreunuksesta, neulo 2 o yht, neulo krs loppuun 
joustinta.  

Hihat: Neulo ensin röyhelöreunus: Luo 136 (144) 152 (160) s puikoille nro 4½ ja neulo 

tasona seuraavasti: 
1. krs: *2 o, nosta 2. s 1. s:n yli oikealle puikolle*, toista * - * koko krs:n ajan.

2. krs: *2 o yht*, toista * - * koko krs:n ajan = työssä on jäljellä 34 (36) 38 (40) s.
Jatka neuloen suljettuna 5 cm/n. 15 krs:ta 1o1n-joustinta puikoilla nro 4½. Vaihda työhön
puikot nro 5 ja neulo sileää oikeaa. Lisää 1. krs:lla tasavälein 8 (10) 10 (12) s = 42 (46) 48

(52) s. Neulo 2 cm. Aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n ensimmäisen ja viimeisen s:n mol. puolin
seuraavasti: 1 s, nosta s:oiden välinen lankalenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo

kiertäen oikein, neulo kunnes puikolla on jäljellä 1 s, nosta s:oiden välinen lankalenkki
takakautta vasemmalle puikolle ja neulo silmukka oikein, 1 o. Toista lisäykset joka 4. krs:lla
yhteensä 18 (18) 19 (19) kertaa kunnes työssä on 78 (82) 86 (90) s. Kun hihan pituus on 42

(41) 41 (40) cm, päätä kaikki s:t. Neulo toinen hiha samalla tavalla.
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Viimeistely: Yhdistä olkasaumat neulomalla: Aseta kappaleet op:t vastakkain. Ota olan 
silmukat kahdelle puikolle. Neulo 3. puikolla 1 s kummaltakin puikolta oikein yhteen ja päätä 
samalla s:t. 
Kiinnitä hihat paikoilleen. Jätä röyhelöreunuksen sauma avoimeksi.  
Mansetti: Neulo tasona kahdella sukkapuikolla nro 3½. Poimi s:t joustimen reunasta 
seuraavasti: Aloita poimimalla 1 s krs:n alusta (röyhelöreunuksen yläpuolelta) ja poimi sen 
jälkeen 1 s hihan joustimen jokaiselta krs:lta, yhteensä 15 s. Neulo 1 n, 1 o, sileää oikeaa 
kunnes puikolla on jäljellä 2 s, neulo 1 o, 1 n. Neulo tasona tällä jaolla, kunnes työn korkeus 
on 8 cm. Neulo seuraava np:n krs oikein, op:n krs nurin ja päätä s:t 3. krs:lla neuloen oikein. 
Neulo toisen hihan mansetti samalla tavalla.  
Kiinnitä 2 nappia kumpaankin mansettiin hihojen joustinten osuudelle (kts kuvaa). 
Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua.  

Suunnittelu ja ohje: CEWEC Designteam 2022 


