
 4630                   Michelle-liivi  

 
Taka/etukappale: Luo 172 (192) 208 (226) 242 s pyöröpuikolle nro 5 ja neulo 

suljettuna 7 cm 1o,1n-joustinta.  
Vaihda työhön puikko nro 7 ja kavenna 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 130 (144) 156 
(170) 182 s. Kavenna seuraavasti: 2 o, 2 o yht, sekä tasaa lopuksi s-luku annetun 

mukaiseksi.   
Neulo suljettuna sileää oikeaa kunnes työn korkeus on 45 (46) 47 (48) 49 cm. Jaa työ 

kädenteitä varten, 65 (72) 78 (85) 91 s kumpaakin kappaletta varten. Neulo 
molemmat kappaleet erikseen valmiiksi. 

Takakappale: 65 (72) 78 (85) 91 s. Jatka neuloen, kunnes työ on 3 cm lyhyempi 
kuin annettu valmis piruus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 27 (32) 36 (39) 41 s 

s-pitäjälle odottamaan, työssä on jäljellä 19 (20) 21 (23) 25 s kumpaakin olkaa 
varten. 

Neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi.  
Vasen puoli, op:lta katsottuna: Jatka neuloen olan s:oilla seuraavasti: Käänny 

pääntien reunassa, neulo 2 s kiertäen o yht, neulo kunnes puikolla on jäljellä 8 (9) 10 
(11) 12 s, käänny german short row-ohjeen mukaan ja neulo s:t nurin pääntien 

reunaan asti.    
Seuraava krs: neulo 2 s kiertäen o yht, neulo kunnes puikolla on jäljellä 12 (13) 14 

(15) 16 s, käänny german short row-ohjeen mukaan ja neulo s:t nurin pääntien 
reunaan asti.   

Viimeinen krs: Neulo krs:n kaikki s:t oikein. Muista neuloa kääntymiskohtien 
tuplasilmukat yhdeksi silmukaksi – työssä on nyt jäljellä 17 (18) 19 (21) 23 s.  
Jätä olan s:t odottamaan s-pitäjälle. 

Neulo toinen puoli samalla tavalla. Kavennukset pääntien reunassa tehdään np:lla 
neulomalla 2 s n yhteen ja kääntymiset tehdään vasemman puolen peilikuvana.  

Koko: S (M) L (XL) XXL  
Vartalonympärys: 100 (110) 120 (130) 140 cm  

Pituus: 
 

 70 (72) 74 (76) 78 cm   

Lanka: 

 

Cewec Dolce Glitter 60 % mohair, 35 % polyakryyli, 5 % 

metalli. 50 g = 150 m  
Langanmenekki 

väri 300:  
 

5 (5) 6 (6) 6 kerää   

Puikot 
 

Pyöröpuikko nro 5 ja 7 

Tiheys 13 s = 10 cm puikoilla nro 7 
Lyhenteet 

 

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

yhteen 
Info: German short 

rows = lyhennetyt 
krs:t: 

 
 

 

Neulo s-merkkiin asti, käänny, nosta 1. s neulomatta ja 

kiristä lankaa, jolloin oikealla puikolla oleva silmukka 
muodostaa tuplasilmukan.   

Kun kaikki lyhennettyjen krs:ten kääntymiset on tehty, 
neulo seuraava krs kaikilla s:oilla ja neulo 

tuplasilmukoista 1 s.  
  



Etukappale: 65 (72) 78 (85) 91 s. Jatka neuloen, kunnes työn korkeus on 58 (60) 62 

(64) 66 cm. Seuraava op:n krs:  
Neulo 38 (43) 47 (52) 56 s, jätä pääntietä varten viimeksi neulotut 11 (14) 16 

(19) 21 s odottamaan s-pitäjälle. Neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi. Työssä 
on nyt jäljellä 27 (29) 31 (33) 35 s kumpaakin olkaa varten.  

Vasen puoli – Päätä ensimmäiset 3 s, 2 s joka 2. krs:lla ja kavenna sen jälkeen 1 s 
joka 2. krs:lla = 1 rs, neulo 2 s kiertäen o yht, kunnes työssä on jäljellä on 17 (18) 19 

(21) 23 s. Neulo kunnes työ on 5 viimeistä krs:ta vaille valmis. Neulo olan viistotus 
lyhennetyillä krs:illa samalla tavalla kuin takakappaleessa. Jätä s:t odottamaan s-
pitäjälle.   

 
Viimeistely ja kaulus: Yhdistä olkasaumat neuloen. Aseta op:t vastakkain, neulo s:t 

oikein yhteen ja päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olka samalla tavalla.  
Kaulus: Poimi pääntieltä tasavälein s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 5 ja neulo s-pitäjillä 

olevat s:t oikein. S-luvun tulee olla jaollinen 2:lla, n. 94 (98) 102 (106) s.  
Neulo suljettuna 11 cm 1o,1n-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.  

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

kuivua. 
 

Suunnittelija ja ohje: Sanne Lousdal   
 

 
 


