
Sik-sak-huivi 

Koko: 50 cm x 180 cm 

 

Lanka: Gjestal Baby Ull 300 g  

ja Permin Angel 25 g 

 

Puikot: 5 mm 

 

Tiheys: 17 s ja 36 krs ainaoikeaa Baby Ull  

-langalla = 10 x 10 cm 

 

Huivi neulotaan yksinkertaisella Baby Ullilla 

ja kaksinkertaisella Angelilla, joten jaa Angel 

kahdeksi yhtä suureksi keräksi työn 

helpottamiseksi.  

 

Reunasilmukka nostetaan neulomatta, paitsi 

värinvaihtokrs:lla. Silloin ensimmäinen 

silmukka neulotaan molemmilla langoilla. 

Näin Baby Ull kulkee nätisti Angelin ohi. 

Angel katkaistaan jokaisen raidan jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

Luo kaksinkertaisella Angelilla löysästi 127 s ja neulo 1 krs o nurjalla. Katkaise Angel, vaihda työhön Baby Ull 

ja aloita mallineule. Huom! Neulo reunimmaiset langankierrot nurjalla kiertäen. Neulo raidoittaen 18 krs Baby 

Ullilla ja 2 krs kaksinkertaisella Angelilla. Toista kunnes Angel-raitoja on yhteensä 7.   

 

Jatka pelkällä Baby Ullilla. Neulo vielä 8 krs mallineuletta, mutta neulo langankierrot nurjalla kiertäen. Neulo 

seuraava krs näin: nosta rs neulomatta, 3 o, *2 o yht, 1 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 3 s ja neulo ne oikein = 

87 s. Jatka neuloen ainaoikeaa Baby Ullilla, kunnes huivi on 120 cm pitkä ja olet viimeksi neulonut oikean 

puolen krs:n. 

 

Neulo seuraava kerros näin: nosta rs neulomatta, 3 o, *neulo seuraava s oikein sekä etu- että takareunastaan, 

1 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 3 s. Neulo ne oikein. Työssä on taas 127 s. 

 

Aloita taas mallineule. Neulo ensin 8 krs Baby Ullilla ja neulo langankierrot nurjalla kiertäen. Liitä työhön Angel 

ja neulo sillä 2 krs langankierrot edelleen kiertäen. Jatka tämän jälkeen mallineuletta raidoittaen 18 krs Baby 

Ullilla ja 2 krs Angelilla kuten alussakin. Toista kunnes toisessakin päässä on 7 raitaa Angelia ja päätä silmukat 

löysästi oikean puolen kerroksella Angelilla.  

Päättele langat ja höyrytä huivi kevyesti.  

 

 

  

 

 

 

 

 
Lankojen myyntipaikka:  
Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 

o o

o o

toista
reunasilmukka

 = neulo oikealla oikein, nurjalla oikein 

o  =  langankierto

 = nosta 2 s neulomatta kuin neuloisit ne o yhteen,
neulo 1 o ja vedä nostetut s:t neulotun yli


