
4706/2 Purple rain-villatakki 

 

Taka/Etukappale: Luo 2-krt. langalla (Bloom + Anisia) 142 (154) 166 (178) s 
pyöröpuikolle nro 7 ja neulo seuraavasti (1. krs = np) 

1. krs: 10 o (etureunus), neulo * 2 n, 2 o * toista * - * kunnes puikolla on jäljellä 12 
s, neulo 2 n, 10 o (etureunus) 

2. krs: 10 n (etureunus), neulo *2 o, 2 n * toista * - * ja neulo krs:n loppuun 2 o, 10 
n (etureunus) 

3. krs: 10 n (etureunus), neulo joustinta, nurjat s:t nurin, oikeat oikein, kunnes 
puikolla on jäljellä 10 s, neulo 10 n (etureunus) 

4. krs: 10 o (etureunus), neulo joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin, kunnes 
puikolla on jäljellä 10 s, neulo 10 o (etureunus) 

Toista näitä 4 krs:ta, kunnes työssä on neulottuna 23 krs.  
Tee 24. krs:lla ensimmäinen napinläpi. Neulo oikea etureunus seuraavasti: 3 o, neulo 

2 o yht, lk, lk, neulo 2 o yht, 3 o, neulo krs loppuun. Neulo seur. krs:lla lk:t 1 o, 1 n.  
Jatka neuloen joustinta kummankin reunan 10 s:n välissä kuten aikaisemminkin, 

kunnes joustimen korkeus on 6 cm.  
Jatka neuloen etureunusten 10 s:n välissä sileää oikeaa – etureunusten s:oilla 

neulotaa kuten aikaisemminkin * 2 krs sileää oikeaa, 2 krs sileää nurjaa* 
Tee napinlävet aina joka 16. krs:lla.  
Jatka neuloen sileää oikeaa, etureunusten mallineuletta JA napinläpiä, kunnes työn 

korkeus on 46 (49) 50 (50) cm.  
Laita työhön 2 merkkilankaa 20 s:n päähän kummastakin etureunuksesta. Neulo 

lyhennettyjä krs:ia seuraavasti:   

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

Pituus: 
 

72 (74) 76 (78) cm   

Langat: 

 

Cewec  

Bloom (48 % Bambu, 44 % villa, 8 % polyakryyli) 100 g = 
140 m 

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

Bloom väri 312 
Anisia väri 20 
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Puikot: 

Muut tarvikkeet: 
 

Pyöröpuikko nro 7 -  80 ja 40 cm, sukkapuikot nro 7  

11 – 12 nappia 

Tiheys: 13 s = 10 cm puikoilla nro 7 
Lyhenteet: 

 

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

yhteen 
German short 

rows 
(saksalainen 

kääntyminen):  
 

 
 

Käännä työ, nosta 1. s kuten neuloisit sen nurin, kiristä 

lankaa siten että oikealle puikolle muodostuu tuplasilmukka. 
Neulo seuraavaan kääntymiskohtaan ja toista kääntyminen 

ja s:n nostaminen sekä langan kiristäminen. 



Neulo merkkilankaan nro 2 asti, käänny (saksalainen kääntyminen), neulo takaisin 

merkkilankaan nro 1 asti, käänny. Toista kääntymiset vielä 2 kertaa, aina 10 s 
aikaisemmin kuin edellinen kääntyminen, viimeinen kääntyminen 30 s aikaisemmin 

kuin ensimmäinen. Kummassakin reunassa on nyt käännytty 3 kertaa. Neulo 1 krs 
kaikilla s:oilla – muista neuloa tuplasilmukat oikein yhteen. Jatka neuloen, kunnes 

työn korkeus on 51 (54) 55 (55) cm.  
Laita työhön 2 merkkilankaa, 66 (72) 78 (84) s takakappaletta ja 38 (41) 44 (47) s 

kumpaakin etukappaletta varten. Päätä mol. sivulla kädenteitä varten 10 s, 5 s:aa 
merkkilankojen kummallakin puolella. 
 

Työ on nyt jaettu kahdeksi etukappaleeksi, 33 (36) 39 (42) s mol. varten ja 56 (62) 
68 (74) s takakappaletta varten. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.  

 
Hihat: Luo 32 (32) 36 (36) s sukkapuikoille nro 7 ja neulo suljettuna yhteensä 4 cm 

2o,2n-joustinta. Jatka neuloen sileää oikeaa. Aloita sileän neuleen 2. krs:lla lisäykset. 
Lisää 1 s krs:n ensimmäisen ja viimeisen s:n mol. puolin. Toista lisäykset 7 (6) 6 (5) 

cm välein, kunnes työssä on 40 (44) 48 (50) s. Kun hihan pituus on 45 (45) 46 (46) 
cm, tai se on halutun mittainen, päätä hihan alasauman keskimmäiset 10 s. Jätä työ 

odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavalla.  
 

Kaarroke ja raglan-kavennukset: Ota kaikki kappaleet samalle puikolle, hihat 
kädenteitä varten päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Työssä on nyt 182 (202) 222 (238) 

s.  
Jatka neuloen seuraavasti kaikilla s:oilla: 2 krs sileää oikeaa, 2 krs sileää nurjaa, 

ts kaikilla s:oilla neulotaan samaa mallineuletta kuin etureunusten s:oilla, 
mallineuletta neulotaan työn loppuun asti.  

Muista tehdä napinlävet kuten aikaisemminkin ja aloita raglan-kavennukset 
seuraavasti: 
Laita s-merkki etukappaleen/hihan, hihan/takakappaleen, takakappaleen/hihan ja 

hihan/etukappaleen yhdistämiskohtiin. 
Tee kavennukset joka 2. krs:lla työn op:lla seuraavasti: *Neulo 2 s:n päähän s-

merkistä, neulo 2 s kiertäen o yht (tai 2 s kiertäen n yht), ja sen jälkeen 2 o yht (2 n 
yht) *, toista * - * vielä jokaisen 3 s-merkin kohdalla. Toista kavennukset joka 2. 

krs:lla yhteensä 5 (6) 7 (8) kertaa = työssä on jäljellä 142 (154) 166 (174) s.  
Neulo 4 krs:ta. Kavenna viim. krs:lla tasavälein s-luvuksi 128 (140) 152 (164) s. 

Aloita pyöreän kaarrokeosuuden kavennukset. 
Neulo etureunuksen 10 s, neulo *10 s, 2 s yht*, toista * - * ja neulo lopuksi 

etureunuksen 10 s = 119 (130) 141 (152) s. Neulo 5 krs:ta.  
Neulo etureunuksen 10 s, neulo *2 s yht, neulo 9 s*, toista * - * ja neulo lopuksi 

etureunuksen 10 s = 110 (120) 130 (140) s. Neulo 6 krs:ta.  
Neulo etureunuksen 10 s, neulo *8 s, 2 s yht*, toista * - * ja neulo lopuksi 

etureunuksen 10 s = 101 (110) 119 (128) s. Neulo 2 krs:ta. 
Neulo etureunuksen 10 s, neulo *2 s yht, 7 s*, toista * - * ja neulo lopuksi 

etureunuksen 10 s  = 92 (100) 108 (118) s. Neulo 2 krs:ta. 
Neulo etureunuksen 10 s, neulo *6 s, 2 s yht*, toista * - * ja neulo lopuksi 

etureunuksen 10 s = 71 (90) 97 (106) s. Kavenna seuraavalla krs:lla tasavälein s-
luvuksi 70 (78) 82 (86) s.  

Neulo lopuksi 12 krs:ta mallineuletta kuten aikaisemminkin – muista tehdä viimeinen 
napinläpi. 
   



Päätä kaikki s:t.  

 
Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Kiinnitä napit paikoilleen ja päättele kaikki 

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

   
Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  


