
5000/1   Careless Whisper 

 
Taka/etukappale: Luo 2-krt. langalla 202 (218) 236 (252) s puikoille nro 4½ ja 
neulo suljettuna kierrejoustinta seuraavasti: *1 s kiertäen o, 1 n*, toista * - * kunnes 
joustimen korkesu on 8 cm. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 5 ja neulo sileää oikeaa 
kunnes työn korkeus on 37 (37) 38 (38) cm. Päätä kädenteitä varten seuraavasti: 
Päätä ensimmäiset 7 s, neulo 7 s:n päähän sivumerkistä, päätä 14 s, neulo 7 s:n 
päähän krs:n lopusta ja päätä 7 s. Työssä on nyt kumpaakin kappaletta varten 87 
(95) 104 (112) s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat. 
 
Hihat: Luo 2-krt. langalla 36 (38) 40 (42) s sukkapuikoille nro 4½ ja neulo suljettuna 
kierrejoustinta *1 s kiertäen o, 1 n*, toista * - * koko krs:n ajan. Neulo 8 cm 
joustinta. Vaihda työhön sukkapuikot nro 5 ja lisää 1. krs:lla tasavälein 14 (14) 16 
(16) s = 50 (52) 56 (58) s. Jatka neuloen suljettuna sileää oikeaa kunnes työn 
korkeus on 10 cm. Aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n 1. ja viimeisen s:n mol. puolin. 
Toista lisäykset 2 cm välein kunnes työssä on 80 (84) 88 (92) s. Jatka neuloen 
kunnes hihan pituus on 44 (44) 45 (46) cm tai hiha on halutun mittainen. Päätä hihan 
alasauman keskimmäiset 14 s = 66 (70) 74 (78) s. Jätä hiha odottamaan ja neulo 
toinen hiha samalla tavalla.  
 
Raglan-kavennukset: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle, hihat kädenteitä 
varten päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Työssä on nyt 306 (330) 356 (380) s.  
Aloita krs takakappaleen ja vasemman hihan yhdistämiskohdasta. Neulo 
takakappaleen viimeinen silmukka ja vasemman hihan ensimmäinen silmukka NURIN 
yhteen ja laita s:n ympäri s-merkki (krs:n aloituskohta), neulo sileää oikeaa 
seuraavaan yhdistämiskohtaan asti, neulo 1 hihan silmukka ja 1 etukappaleen 
silmukka NURIN yhteen, toista vielä 2:ssa jäljellä olevassa yhdistämiskohdassa. Laita 
s-merkit jokaisen yhdistämiskohdan nurjan silmukan ympäri. Merkityt s:t ovat raglan-

Koko: S (M) L (XL)   
Vartalonympärys: 96 (104) 112 (120) cm   
Pituus: 
 

58 (60)  62 (64) cm   

Lanka: 
 

Cewec Whisper Lace (70% villa/30% silkki) 50 g= 400 m) 
Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamidi, 25 g = 235 m)  

Langanmenekki:  
Whisper Lace väri 
119 
Anisia väri 56 
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Puikot: 
 

Pyöröpuikko nro 4½ ja 5 – 80 och 40 cm. Sukkapuikot nro 
4½ ja 5 

Tiheys: 21 s = 10 cm puikoilla nro 5 
Lyhenteet: 
 

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

HUOM! 
 
 
 

Työ neulotaan kokonaan 2-krt. langalla, Whisper Lace + 
Anisia    

  



kavennusten yhteydessä neulottavien joustinten keskimmäiset s:t. Työssä on nyt 302 
(326) 352 (376) s.  
 
 
Neulo seuraava krs näin: 1 n (merkkisilmukka), neulo seuraavilla 8 s:lla 1 s kiertäen 
o, 1 n, neulo sileää oikeaa 8 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, neulo seuraavilla 17 
s:lla *1 n, 1 s kiertäen o (s-merkki on silmukassa nro 9)*. Neulo sileää oikeaa 8 s:n 
päähän seuraavasta s-merkistä, toista * - * ja neulo 8 s:n päähän kolmannesta s-
merkistä, toista * - * ja neulo 8 s:n päähän krs:n lopusta, neulo 8 viim. s:lla 1 n, 1 s 
kiertäen o.  
 
Raglan-kavennukset: Neulo 8 s:lla kierrejoustinta, neulo 2 s o yht, **neulo sileää 
oikeaa 2 s:n päähän seuraavasta joustimesta, neulo 2 s kiertäen o yhteen, neulo 17 
s:lla kierrejoustinta, neulo 2 o yht **, toista ** - ** vielä 2 kertaa ja neulo 10 s:n 
päähän krs:n lopusta, neulo 2 s kiertäen o yht, neulo 8 s:lla kierrejoustinta. 
Toista raglan-kavennukset joka 2. krs:lla – HUOM – jokaisessa neljässä 
yhdistämiskohdassa neulotaan koko ajan kierrejoustinta kunnes työssä on yhteensä 
20 (22) 24 (26) raglan-kavennusta = 142 (150) 160 (168) s. Jätä pääntietä varten 
etukappaleen keskimmäiset 19 (21) 23 (25) s odottamaan s-pitäjälle. Jatka neuloen 
tasona. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 3,2,1 s ja jatka samalla neuloen 
raglan-kavennuksia VAIN takakappaleessa (ei siis hihoissa) = 105 (111) 119 (125) s. 
 
Pääntienreunus ja viimeistely: Neulo seuraavasti: Neulo kierrejoustinta kuten 
aikaisemminkin kummallakin olalla, poimi s:t etukappaleen pääntieltä ja neulo s-
pitäjällä olevilla s:oilla sileää oikeaa ja neulo joustinta takakappaleen pääntien s:oilla. 
HUOM! Neulo tarvittaessa 2 s kiertäen o yht, jotta joustinneule täsmää toisen olan 
joustimen kanssa = yhteensä n. 136 (140) 144 (148) s. Aloita seuraavalla krs:lla 
kierrejostimen neulominen kaikilla s:oilla. Kun reunuksen korkeus on 6 cm, päätä s:t 
hiukan kiristäen. Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä 
neule kosteiden liinojen väliin ja anna kuivua. 
 
 
Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  


