
 
 
3805 Raidallinen raglanvillatakki  
 
Koko: S (M) L (XL) 
Vartalonympärys:  88 (98) 108 (118) cm 
Pituus: 55 (57) 59 (61)  cm 
Lanka: Cewec Tibet (24 % jakki, 51 % merinovilla, 21 % polyamidi) 25 g = 190 m 
Langanmenekki: 3 (3) 4 (4) kerää tummanharmaata (05) 
 2 (3) 3 (4) kerää vaaleanharmaata (02) 
 2 (3) 3 (4) kerää vaaleanruskeaa (03) 
Puikot:  Pyöröpuikko nro 4 ja 4½, sukkapuikot nro 4½ 
Muut tarvikkeet: 8 nappia 
Tiheys: 24 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 4½ = 10 cm  
 



 
Reunasilmukka (rs): neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein.  
 
Raglankavennukset palmikoilla: Merkitse palmikoiden välissä oleva yhteen neulottu nurja silmukka. 
Kavennukset tehdään palmikoiden + keskisilmukan mol. puolin. 
*Neulo 5 s:n päähän merkitystä s:sta, nosta 1 neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 1 n, neulo 2. s oikein 
1. s:n edestä, neulo 1. s oikein, päästä molemmat s:t vasemmalta puikolta, 1 n (merkitty silmukka), neulo 2. s 
oikein 1. s:n takaa, neulo 1. s oikein, päästä molemmat s:t vasemmalta puikolta, 1 n, 2 o yhteen*, toista *-*  
jokaisen merkityn s:n kohdalla. 
 
Taka/etukappaleet: Luo pyöröpuikolle nro 4½ tummanharmaalla langalla 209 (233) 257 (281) s. Neulo tasona 
rs:iden sisäpuolella 7 krs 1 n, 1 o -joustinta, lopeta nurjalla s:lla. 
*Vaihda työhön vaaleanharmaa lanka. Neulo 4 krs sileää oikeaa (kavenna 1. krs:lla 1 s takakappaleen keskellä). 
Vaihda työhön vaaleanruskea lanka ja neulo 4 krs sileää oikeaa. Vaihda työhön tummanharmaa lanka ja neulo 4 
krs sileää oikeaa*. Toista *-* koko työn ajan. Laita s-merkit kumpaankin sivuun, (108) 120 (132) 144 s 
takakappaletta ja 50 (56) 62 (68) s kumpaakin etukappaletta varten. Kun työn korkeus on 35 (36) 37 (38) cm, 
päätä s-merkkien mol. puolin 5 s kädenteitä varten: neulo 5 s:n päähän ensimmäisestä s-merkistä, päätä 10 s, 
neulo 5 s:n päähän toisesta s-merkistä, päätä 10 s, neulo krs loppuun. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.  
 
Hihat: Luo sukkapuikoille nro 4½ tummanharmaalla langalla 50 (54) 56 (60) s. Neulo suljettuna 7 krs 1 o, 1 n -
joustinta. Jatka neuloen suljettuna raidallista sileää oikeaa kuten miehustassa. 
Kun hihan pituus on 3 cm, aloita lisäykset. Lisää 2 s (1 s krs:n ensimmäisen ja viim. s:n mol. puolin). Toista 
lisäykset 1½ cm välein kunnes työssä on 94 (98) 102 (104) s. Kun hihan pituus on 42 (42) 43 (43) cm, tai se on 
halutun mittainen, (HUOM – lopeta saman värisellä raidalla kuin miehusta), päätä kainalon 10 s (= krs:n 
ensimmäiset ja viimeiset 5 s). Jätä työ odottamaan, ja neulo toinen hiha samoin.  
 
Raglankaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 4½  = 356 (388) 420 (448) s. Neulo 1 krs ja 
neulo samalla jokaisessa yhdistämiskohdassa reunimmaiset s:t nurin yhteen = 352 (384) 416 (444) s. Laita 
merkkilangat yhteen neulottuihin nurjiin s:ihin, ja erivärinen merkkilanka krs:n alkuun. Aloita raglankavennukset 
yllä olevan ohjeen mukaan. Neulo minipalmikot nurjien s:iden mol. puolin. Toista raglankavennukset ja 
palmikonkierrot joka 2. krs:lla yht. 27 (29) 31 (33) kertaa = työssä on jäljellä 136 (152) 168 (180) s. Neulo 1 krs 
nurin viim. kavennuskrs:n jälkeen. Jätä ensimmäiset ja viimeiset 13 (12) 16 (20) s odottamaan. Päätä mol. 
reunoissa pääntietä varten joka 2. krs:lla 3,2,1 s. Jatka samalla raglankavennusten ja palmikoiden neulomista. 
Neulo sileää oikeaa (ja palmikoita raglan-kavennusten mol. puolin). Kaikki etukappaleen s:t on nyt päätetty. 
 
Pääntien reunus: Poimi pääntieltä tummanharmaalla langalla s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 4 ja neulo pääntien 
odottavat s:t oikein. Huom! S-luvun tulee olla pariton. Raglankavennusten s:t neulotaan seuraavasti: *1 n, 2 o 
yhteen, 1 n, 2 o yhteen. Neulo rs:iden sisäpuolella 7 krs 1 o, 1 n -joustinta, neulo krs:n loppun 1 n. Päätä s:t 
neuloen nurin. 
 
Vasen etureunus: Poimi puikoille nro 4 tummanharmaalla langalla 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin joka 5. krs:n. 
HUOM – s-luvun tulee olla pariton. Neulo rs:iden sisäpuolella 7 krs 1 o, 1 n -joustinta, neulo krs:n loppuun 1 n. 
Päätä s:t neuloen nurin. 
Oikea etureunus: Neulo kuten vasen etureunus, mutta tee 4. krs:lla 8 napinläpeä, ylin pääntien reunuksen 
keskikohtaan, alin muutaman sentin päähän helmasta, ja loput tasavälein. Napinlävet kannattaa sijoittaa aina 
saman värisen raidan kohdalle. Napinläpi: 1 lk, 2 o yhteen.  
 
Viimeistely: Kiinnitä napit paikoilleen. Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule 
kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua. 
 
 
Mallin suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


