
 
 
 
 
1639 Pitkä neuletakki 
 
Koko: S (M) L (XL) XXL 
Rinnanympärys: 98 (106) 114 (122) 130 cm 
Pituus: 85 (86) 87 (88) 89 cm 
Lanka: Hjertegarn Wool Silk (75 % villa, 25 % silkki) 
Langanmenekki: 6 (7) 8 (8) 9 kerää turkoosia (3010) 
Puikot: nro 2,5 ja 3, pyöröpuikko nro 2 (80 cm) 
Neuletiheys: 26 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm 
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, 
vaihda ohuempiin puikkoihin. 
 
Takakappale: Luo 129 (139) 150 (160) 171 s puikoilla nro 3. Vaihda puikkoihin nro 2,5 ja neulo 5 krs ainaoikeaa. 
Vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo sileää neuletta. Kun työn korkeus on 65 cm, päätä kädentietä varten 
kummassakin sivussa 9, 2 (11, 2) 13, 2 (15, 2) 16, 2 s. Kavenna sitten 1 s molemmissa reunoissa joka 2. krs:lla 7 (8) 
9 (9) 10 kertaa = 93 (97) 102 (108) 115 s jäljellä. Kun kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) 24 cm, päätä 



pääntietä varten keskimmäiset 35 (37) 38 (40) 41 s ja neulo molemmat puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa 
vielä 2, 1 s, ja päätä samaan aikaan olkaa varten kädentien reunassa 8, 9, 9 (9, 9, 9) 9, 10, 10 (10, 10, 11) 11, 11, 
12 s. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Vasen etukappale: Luo 62 (67) 72 (77) 83 s puikoilla nro 3. Vaihda puikkoihin nro 2,5 ja neulo 5 krs ainaoikeaa. 
Vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo sileää neuletta. Päätä ja kavenna sivussa kädentietä varten samalla korkeudella 
ja samalla tavoin kuin takakpl:ssa, ja aloita samaan aikaan pääntien viistotus op:n krs:ten lopussa: neulo kunnes 
krs:lla on jäljellä 4 s, neulo 2 o yhteen, 2 o. Tee tällainen kavennus joka 4. krs:lla vielä 15 (15) 16 (16) 17 kertaa ja 
sitten joka 2. krs:lla 2 (3) 2 (3) 3 kertaa = 26 (27) 29 (31) 34 s jäljellä. Päätä olkaa varten samalla korkeudella ja 
samalla tavoin kuin takakpl:ssa. 
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Pääntien kavennukset tehdään op:n krs:ten 
alussa neulomalla etureunassa 2 o, 1 ylivetokavennus. 
 
Hihat: Luo 59 (62) 64 (67) 70 s puikoilla nro 3. Vaihda puikkoihin nro 2,5 ja neulo 5 krs ainaoikeaa. Vaihda 
puikkoihin nro 3 ja neulo sileää neuletta. Aloita samalla lisäykset: lisää 1 s molemmissa reunoissa. Tee tällaiset 
lisäykset joka 8. krs:lla vielä 14 (11) 5 (2) 0 kertaa ja sitten joka 6. krs:lla 3 (7) 15 (19) 22 kertaa = 95 (100) 106 
(111) 116 s. Kun työn korkeus on 43 cm, päätä pyöriötä varten molemmissa reunoissa joka 2. krs:lla 9, 2 (11, 2) 
13, 2 (15, 2) 16, 2 s = 73 (74) 76 (77) 80 s jäljellä. Kavenna sitten 1 s molemmissa reunoissa joka 2. krs:lla, kunnes 
työssä on jäljellä 45 (42) 42 (39) 38 s. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs:lla 2, 3, 4 s, ja päätä sitten loput 27 
(24) 24 (21) 20 s. 
 
Viimeistely: Silitä työ varovasti kostean liinan läpi. Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pyöröpuikolla nro 2,5 
alkaen keskeltä niskasta kohti vasenta helmaa seuraavasti: 17 (19) 19 (20) 21 s pääntien suoralta osalta, 5 s 
olkasaumaan asti, 73 (76) 79 (83) 86 s etukpl:n viistotuksesta (= poimi 1 s joka krs:sta), n. 178 s suorasta 
etureunasta (= jätä joka 4. krs väliin). Neulo 8 krs ainaoikeaa ja päätä s:t 9. krs:lla. Neulo oikea etureunus samoin. 
Ompele reunuksen sauma niskassa puskusaumaksi (älä aseta reunoja päälletysten).  
Kiinnitä hihat kädenteille. 
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