BENEDIKTE
MALLI 4325

KOKO
VARTALONYMPÄRYS, CM
PITUUS, CM

S
84
54

(M)
(94)
(56)

L
106
58

(XL)
(116)
(60)

LANGANMENEKKI
Antal nystan

4

(4)

5

(6) kerää

LANKA
CEWEC Papyrus (78% puuvilla, 22% silkki) 120 m = 50 g
PUIKKOSUOSITUS
Pyöröpuikot nro 3 ja 4
TIHEYS
18 s x 35 krs mallineuletta puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm
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OHJE
INFO
Benedikte on pitsineuleinen toppi, joka neulotaan ohjeen lopussa olevan ruutupiirroksen mukaan.
Topissa on V-pääntie, helmassa on kapea helmijoustin ja se neulotaan pyöröpuikoilla suljettuna alhaalta
ylöspäin.Takakappaleen yläosa ja etukappaleen yläosat neulotaan valmiiksi erikseen. Lopuksi poimitaan
silmukat pitsikoristeisia olkaimia varten.
Valmis toppi kutistuu pesussa n. 3 cm, mikä on huomioitu ohjeessa. Tämä on otettu huomioon
vartalonympäryksessä sekä pituudessa.
LYHENTEET
s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen, op = oikeapuoli
MIEHUSTA
Miehusta: Luo 150 (170) 190 (210) s pyöröpuikolle nro 3. Neulo suljettuna helmijoustinta, 1. krs:lla
neulotaan 1 o, 1 n, 2. krs neulotaan oikein. Neulo vielä 2 krs:ta.
Vaihda työhön puikot nro 4.
Laita s-merkki krs:n alkuun sekä toiselle sivulle, kun olet neulonut puolet s:oista (= sivusaumat). Jatka
neuloen mallineuletta ruutupiirroksen mukaan. Kun työn korkeus on 33 (34) 35 (36) 37 cm, neulo
viimeisellä op:n krs:lla kunnes puikolla on jäljellä 5 s. Päätä kädentietä seuraavalla krs:lla, joka on
mallineulekrs (ja jatkossa op:n krs): Päätä juuri neulotun krs:n viimeiset 5 s + uuden krs:n 6 ensimmäistä
s:aa (= yhteensä 11 (10) 10 (11) s), neulo 5 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, päätä seuraavat 11 (10)
10 (11) s kädentietä varten ja neulo krs loppuun.
Neulo taka- ja etukappale erikseen valmiiksi tasona, jatkaen pitsineuleen neulomista.
TAKAKAPPALE
Lanka takakappaleen reunassa, neulo np:n krs, päätä kädentien reunassa ensimmäiset 3 s. Päätä
seuraavan op:n krs:n alussa kädentien reunassa 3 s, neulo krs loppuun pitsineuletta aina kun se on
mahdollista. Neulo np:n krs. Kavenna seuraavalla op:n krs:lla kädenteitä varten seuraavasti: Neulo 2 o,
nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo pitsineuletta kunnes puikolla on jäljellä 4 s, 2
o yht. ja 2 o. Käänny ja neulo np:n krs nurin. Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 11 (13) 17 (19) krs:ta. Toista
kavennuksia kummallakin sivulla ja samaan aikaan, seuraavalla op:n krs:lla, päätä pääntietä varten
keskimmäiset 24 (32) 32 (38) s:aa. Neulo molemmat 6 s:n puolet erikseen valmiiksi.
TAKAKAPPALEEN VASEN PUOLI
Käänny ja neulo np:n krs nurin. Tee seuraavalla op:n krs:lla kavennus: Neulo 2 o, 2 o yht. ja neulo 2 o = 5
s. Neulo np:n krs nurin. Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, 3 o yht. ja neulo 1 o = 3 s. Neulo np:n
krs nurin.
Käänny ja neulo 3 s oikein yht. = 1 s. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.
TAKAKAPPALEEN OIKEA PUOLI
Aloita np:n krs:lla. Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 2 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s
neulotun yli ja neulo 2 o = 5 s. Neulo np:n krs nurin.
Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, nosta 1 s neulomatta, 2 o yht., vedä nostettu s
yhteenneulottujen yli ja neulo 1 o = 3 s. Neulo np:n krs nurin.
Käänny ja nosta 1 s neulomatta, 2 o yht. ja vedä nostettu s yhteenneulottujen yli = 1 s. Katkaise lanka ja
vedä viimeisen s:n läpi.
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ETUKAPPALE
Merkitse etukappaleen keskikohta.
ETUKAPPLEEN VASEN PUOLI
Aloita kädentien reunasta nurjalla krs:lla. Päätä seuraavalla op:n krs:lla kädentien reunassa 3 ensimmäistä
s:aa, neulo 4 s:n päähän etukappaleen keskimerkistä, neulo 2 s o yht. (= V-pääntien kavennus) ja 2 o.
Käänny ja neulo np:n krs nurin. Kavenna seuraavalla op:n krs:lla kädentien reunassa seuraavasti: Neulo 2
o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli ja neulo kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 2 o yht. (=
V-pääntien kavennus) ja 2 o. Neulo np:n krs nurin. Toista 2 viimeistä krs:ta yhteensä 11 (14) 15 (18) kertaa
= työssä on jäljellä 6 s (koskee S-kokoa, kokoja M, L ja XL varten kavennetaan pääntien reunassa vielä
kerran). Neulo np:n krs nurin.
Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 2 o, 2 o yht. ja neulo 2 o = 5 s. Neulo np:n krs nurin.
Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, 3 o yht. ja neulo 1 o = 3 s. Neulo np:n krs nurin.
Käänny ja neulo 3 s oikein yht. = 1 s. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.
ETUKAPPALEEN OIKEA PUOLI
Aloita etukappaleen keskikohdasta, pääntien reunasta ja neulo np:n krs nurin. Neulo op:n 1. krs
seuraavasti: Neulo 2 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli (= V-pääntien kavennus),
neulo krs loppun. Käänny. Päätä kädentien reunassa ensimmäiset 3 s ja neulo krs loppuun nurin.
Käänny. Neulo 2 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli (= V-pääntien kavennus), neulo
kunnes puikolla on jäljellä 4 s, 2 o yht. (= kavennus kädentien reunassa) ja neulo 2 o. Käänny ja neulo
np:n krs nurin. Toista 2 viimeistä krs:ta yhteensä 11 (14) 15 (18) kertaa = työssä on jäljellä 6 s (koskee Skokoa, kokoja M, L ja XL varten kavennetaan pääntien reunassa vielä kerran). Neulo np:n krs nurin.
Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 2 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli ja neulo
2 o = 5 s. Neulo np:n krs nurin.
Kavenna seuraavalla op:n krs:lla: Neulo 1 o, nosta 1 s neulomatta, 2 o yht., vedä nostettu s neulotun yli ja
neulo 1 o = 3 s. Neulo np:n krs nurin.
Käänny, nosta 1 s neulomatta, 2 o yht., vedä nostettu s neulotun yli = 1 s. Katkaise lanka ja vedä viimeisen
s:n läpi.

OIKEA OLKAIN
Poimi ja luo s:t olkainta varten pyöröpuikolle nro 3 seuraavasti: Aloita poimimalla 1. s vasemman
sivusauman kohdalta. Poimi takakappaleen kädentieltä 42 (44) 46 (48) 50 s, n. 1 s jokaisesta s:sta ja
jokaiselta krs:lta, luo 55 (59) 63 (67) 71 s, jatka poimimalla etukappaleen kädentieltä 44 (46) 48 (50) 52 s,
n.1 s jokaiselta krs:lta ja jokaisesta s:sta = yhteensä 142 (150) 158 (166) 174 s.
Neulo 1 krs nurin. Neulo reikäkrs seuraavasti: *Neulo 2 o yht., lk*, toista * - * koko krs:n ajan. Neulo 1 krs
nurin. Neulo 1 krs oikein. Päätä s:t seuraavalla krs:lla neuloen oikein. Päätä s:t melko tiukasti, jotta olkaimet
eivät veny käytössä.
VASEN OLKAIN
Poimi s:t kuten oikeaa olkainta varten, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Neulo kuten oikea olkain.
PÄÄNTIENREUNUS JA OLKAINTEN SISÄREUNA
Poimi s:t pyöröpuikolle nro 3, aloita poimimalla 1. s pääntien vasemman puolen ylimmästä s:sta, jatka
poimimalla 55 (59) 63 (67) 71 s vasempaa olkainta varten luoduista s:oista, 1 s jokaisesta s:sta, jatka
poimimalla 41 (43) 45 (47) 49 s V-pääntien vasemmasta reunasta, n. 1 s jokaiselta krs:lta ja 1 s V-pääntien
keskikohdasta. Poimi V-pääntien oikeasta reunasta 41 (43) 45 (47) 49 s, n. 1 s jokaiselta krs:lta, jatka
poimimalla 55 (59) 63 (67) 71 s oikeaa olkaa varten luoduista s:oista, 1 s jokaisesta s:sta ja poimi lopuksi
takakappaleen pääntieltä oikean puolen ylimmästä vasemman puolen ylimpään s:aan 38 (42) 46 (50) 54 s,
n. 1 s jokaisesta s:sta = 232 (248) 264 (280) 296 s.
Neulo 1 krs nurin. Neulo reikäkrs seuraavasti: *Neulo 2 o yht., lk*, toista * - * koko krs:n ajan. Neulo 1 krs
nurin. Neulo 1 krs oikein. Päätä s:t seuraavalla krs:lla neuloen oikein.
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VIIMEISTELY
Päättele kaikki langanpäät. Pese toppi vyötteen pesuohjeen mukaisesti ja anna kuivua tasona pyyheliinan
päällä.

CEWEC DESIGNTEAM - 3. PAINOS
Mikäli jaat CEWEC-neuleitasi Instagramissa, olisimme iloisia jos merkkaat julkaisun #cewec #ceweccph #yarnbycew
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Pitsineuleen ruutupiirros
O
O
O
O
O
O

= o / sileä oikea neule

O = Tuplalangankierto. Neulo seuraavalla krs:lla 1. lk ja päästä 2. lk puikolta
= 2 s kiertäen o yhteen
= 2 o yhteen
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