
5006 Liivi, Tibet/Whisper Lace 

 

Takakappale/ etukappale: Luo 2-krt. langalla (Tibet + Whisper Lace) 
pyöröpuikolle nro 4½ 183 (203) 223 (245) 267 s ja neulo tasona seuraavasti (1. 
krs = np):  
1 rs, 1 n, *1 o, 1 n*, toista * - * koko krs:n ajan ja neulo krs:n loppuun 1 rs. 
Neulo joustinta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin, kunnes joustimen korkeus on 3 
cm.  
Vaihda työhön puikot nro 5 ja jatka neuloen sileää oikeaa, kunnes työn korkeus 
on 36 (37) 38 (39) 40 cm. Laita s-merkki kummallekin sivulle, 95 (105) 115 
(127) 137 s takakappaletta ja 44 (49) 54 (59) 65 s molempia etukappaleita 
varten. Päätä kädenteitä varten seuraavasti: Neulo 7 (7) 8 (8) 9 s:n päähän s-
merkistä, päätä 14 (14) 16 (16) 18 s, neulo 7 (7) 8 (8) 9 s:n päähän toisen 
sivun s-merkistä, päätä 14 (14) 16 (16) 18 s, neulo krs loppuun.  
Työ on nyt jaettu takakappaleeseen, 81 (91) 99 (111) 119 s ja kahteen 
etukappaleeseen, 37 (42) 46 (51) 56 s kumpaakin etukappaletta varten. Neulo 
kappaleet erikseen valmiiksi.   
 
Vasen etukappale: Päätä vielä kädentien reunassa seuraavasti: Neulo 1 rs, 1 o, 
neulo 3 s:n palmikko: jätä 2 s palmikkopuikolle työn taakse, 1 o, neulo 
palmikkopuikon 2 s o, neulo sen jälkeen 2 o yht, neulo krs loppuun. Toista 
kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 5 (5) 6 (6) 7 kertaa = etukappaleessa on 
jäljellä 32 (37) 40 (45) 49 s – JA neulo samaan aikaan palmikonkierto joka 4. 
krs:lla. Jatka neuloen palmikonkiertoja kunnes työ on 10 cm lyhyempi kuin 
annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten etureunan 10 (11) 12 (13) 14 s s-

Koko: S (M) L (XL) XXL  
Vartalonympärys: 90 (100) 110 (120) 130 cm  
Pituus: 
 

56 (58) 60 (62) 64 cm  

Lanka: 
 

Cewec Tibet (24 % jakki, 55 % merino, 21 % polyamidi), 
25 g = n. 190 m 
Cewec Whisper lace (70 % villa, 30 % silkki), 50 g = n. 
400 m 

Langanmenekki:  
Tibet väri 01 
 
Whisper Lace väri: 
130 
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Puikot 
 
Muut tarvikkeet: 
 

Pyöröpuikko nro 4½ ja 5 – 80 cm, 4½ - 40 cm.  
Palmikkopuikko 
6 - 7 nappia 

Tiheys: 21 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 5 2-krt. 
langalla.  

Lyhenteet: 
 

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

HUOM: 
 
 
 

1. ja viimeinen silmukka neulotaan aina oikein = 
reunasilmukka (rs).  



pitäjälle odottamaan. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2,1 s (2,2,1 s) 
3,2,1 s (3,2,1 s) 4,2,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten 19 (21) 22 (26) 28 s. 
Jätä olan s:t s-pitäjälle kun työn on annetun valmiin pituuden mittainen. Neulo 
toinen etukappale peilikuvaksi.  
 
Oikea etukappale: Aloita kädentieltä ja neulo krs nurin. Seuraava op:n krs: 
Neulo kunnes puikolla on jäljellä 7 s, neulo 2 s kiertäen o yht, neulo palmikko 
seuraavasti: jätä 1 s palmikkopuikolle työn eteen, 2 o, neulo palmikkopuikon s 
oikein, neulo 1 o, 1 rs. Toista kavennukia ja palmikonkiertoja kuten vasemmassa 
etukappaleessa. Kun työ on 10 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus, jätä 
pääntien s:t odottamaan s-pitäjälle ja päätä joka 2. krs:lla kuten vasemmassa 
etukappaleessa, mutta peilikuvana.  
 
Takakappale: Tee kavennukset kummassakin reunassa 5 (5) 6 (6) 7 kertaa ja 
neulo palmikonkierrot joka 4. krs:lla kuten etukappaleissa. Työssä on 
kavennusten jälkeen jäljellä 71 (81) 87 (99) 105 s. Kun työn korkeus on 2 cm 
vähemmän kuin annettu valmis pituus, jätä pääntietä varten keskimmäiset 31 
(37) 41 (45) 47 s:t odottamaan s-pitäjälle. Neulo kummatkin puolet erikseen 
valmiiksi. Päätä vielä seuraavalla krs:lla 1 s pääntien reunassa. Kun työ on 
annetun valmiin pituuden mittainen, jätä loput olan 19 (21) 22 (26) 28 s 
odottamaan s-pitäjälle. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.  
 
Viimeistely: Yhdistä olkasaumat neuloen. Aseta kappaleet op:t vastakkain, ota 
olan s:t kahdelle puikolle ja neulo kolmannella puikolla s:t oikein yhteen ja päätä 
ne samalla.  
 
Kädentienreunukset: Poimi kädentieltä s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 4½. 
Aloita kädentietä varten päätettyjen s:oiden keskikohdasta. Poimi 1 s jokaisesta 
s:sta/jokaiselta krs:lta mutta jätä väliin joka 4. krs = n. 100 (106) 112 (118) s 
(s-luvun tulee olla jaollinen 2:lla) 
Neulo 3 cm 1o,1n-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 
 
Pääntienreunus: Neulo oikein puikolle nro 4½ etukappaleen s-pitäjällä 
odottavat s:t, poimi s:t pääntien reunasta, neulo takakappaleen pääntien s:t 
oikein, poimi s:t pääntien reunasta ja neulo etukappaleen s-pitäjällä odottavat 
s:t oikein = n. 117 (121) 125 (129) s (s-luvun tulee olla pariton). Aloita np:n 
krs:lla: 1 rs, *1 n, 1 o*, toista * - * koko krs:n ajan ja neulo krs:n loppuun 1 n, 
1 rs. Neulo 3 cm joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 
 
Etureunukset: Neulo ensin vasen etureunus. Poimi s:t tasavälein, 1 s jokaiselta 
krs:lta jättäen väliin n. joka 4. krs, yhteensä n. 105 (111) 117 (123) s. S-luvun 
tulee olla pariton. Aloita np:n krs:lla: *1 n, 1 o*, toista * - * koko krs:n ajan.  
Neulo 3 cm joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.  
Merkitse 6 (6) 7 (7) napin paikat. Ylin nappi tulee pääntienreunuksen 
keskikohtaan, alin helman joustimen keskikohtaan ja loput 4 (4) 5 (5) 
tasavälein. Tee napinlävet kun joustimen korkeus on 1½ cm. Napiläpi: Neulo 2 s 
joustinta, **neulo 2 o yht, lk, lk, neulo 2 o yht**, toista ** - ** jokaisen 
napinläpeä varten merkityssä kohdassa. Neulo seuraavalla krs:lla kaksinkrt. 
langankiertoihin 1 n, 1 o.  
Neulo yhteensä 3 cm joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 
 



Päättele kaikki langanpäät np:lle. Kiinnitä napit paikoilleen. Levitä neule 
kosteiden liinojen alle ja anna kuivua.    
 
   
Suunnittelija ja ohje: Sanne Lousdal  

 


