
4704/2     Poncho/liivi, Bloom, Dolce ja Glitter. 

 

Koko 
 

S/M (L/XL)     

Vartalonympärys 
 

120 cm. 
 

(132) cm.     

Pituuus 
 

60 cm. (62) cm.     

Langat, Cewec 
 

Bloom: (44% villa, 48% bambu, 8% polyakryyli - 100 g 
= 140 m). 

Dolce: (60% kid mohair, 40% polyakryyli - 50 g = 150 
m). 

Glitter: (85% viskoosi, 15% metalli - 25 g = 110 m). 

Langanmenekki 

Bloom: väri 317 
Dolce:  väri 339 (A) 
Dolce:  väri 718 (B) 

Dolce:  väri 335 (C) 
Glitter: väri 8210 
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Puikot 
 

Pyöröpuikko: nro 8 - 40 ja 80 cm. sekä nro 10 - 60 ja 80 
cm. 

 

Tiheys 10 s x 14 krs = 10 x 10 cm sileää oikeaa puikoilla nro 10. 

 

Lyhenteet 

 

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

 

Muut tarvikkeet 

 

8 s-merkkiä sivusaumojen ja raglan-kavennusten 

merkitsemisemistä varten 

Huomioitavaa 

 

Malli neulotaa alhaalta ylöspäin. Ponchon todellinen 

pituus on mitataan työn kostuttamisen jälkeen, sillä neule 
venyy vähän. 

  

 
Raidoitus: 

2 krs:ta Dolce väri C + Glitter. 

10 krs:ta Dolce väri B + Bloom. 

2 krs:ta Dolce väri C + Glitter. 

10 krs:ta Dolce väri A + Bloom. 

 

Etukappale: 

Luo 54 (60) s puikoille nro 8 2-krt.langalla Bloom + Dolce väri A. Neulo 9 krs 

1o,1n-joustinta (mol. koot samoin). Vaihda työhön puikot nro 10 ja neulo 2 krs 

sileää oikeaa (mol. koot samoin), lisää samaan aikaan op:n krs:lla 1 s 

kummassakin reunassa neulomalla ensimmäinen ja viimeinen silmukka kahteen 

kertaan = 56 (62) s. 

Jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta ja toista lisäykset kummassakin 

reunassa joka 2. krs:lla vielä 2 kertaa = 60 (66) s. 



Laita s-merkit kummallekin sivulle osoittamaan mihin kohtaan sivusaumat 

päättyvät viimeistelyvaiheessa. Jatka neuloen raitaneuletta kunnes työssä on 

yhteensä 36 krs raitaneuletta (38 krs:ta joustimesta lukien). Jätä työ 

odottamaan ja neulo takakappale. 

 

Takakappale:  

Neulo kuten etukappale. 

 

Etu- ja takakappaleen yhdistäminen: 

Ota etu- ja takakappale samalle pyöröpuikolle nro 10 ja laita s-merkit 

yhdistämiskohtiin. Neulo 1 krs sileää oikeaa raitaneuletta. Jatka neuloen sileää 

oikeaa raitaneuletta ja aloita raglan-kavennukset: 2 o, 2 o yhteen, neulo 4 s:n 

päähän s-merkistä, 2 o yhteen, 4 o, 2 o yhteen, neulo 4 s:n päähän seuraavasta 

s-merkistä, 2 o yhteen, 2 o. Toista kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 11 (12) 

kertaa = 76 (84) s.  

Jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta, mutta neulo raglan-kavennukset 

seuraavasti: 2 o, 3 o yhteen, neulo 5 s:n päähän s-merkistä, 3 o yhteen, 4 o, 3 

o yhteen, neulo 5 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 3 o yhteen, 2 o. Toista 

kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 4 (5) kertaa = 44 (44) s.  

Neulo 3 krs:ta ilman kavennuksia. 

 

Pääntienreunus:  

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 8 - 40 cm. Neulo 5 krs:ta 1o,1n-joustinta. Päätä 

s:t melko löyhästi. 

 

Viimeistely: 

Ompele lyhyet sivusaumat, joustimen alareunasta s-merkkiin. Päättele kaikki 

langanpäät ja kostuta neule. Kostuttamisen jälkeen neuleesta tulee hiukan 

isompi. Levitä työ annettujen mittojen mukaan ja anna kuivua tasona. 

 

Suunnittelija: Ann-marie Danielsen 


