
 

 
 
 
Naisen v-aukollinen paita Blend Bamboosta 
 
Koko: S (M) L 
Rinnanympärys: 90 (100) 110 cm 
Pituus noin: 50 (52) 54 cm (v-aukosta alareunaan) 
Lanka: Hjertegarn Blend Bamboo petroli (8029) 6 (6) 7 kerää 
Puikot: Pyöröpuikot nro 3 ja 3,5 (40 ja 80 cm)   
Neuletiheys: 22 s ja 28 krs sileää neuletta puikoilla nro 3,5 = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos 
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  
 
Mallineule: 
1. krs: *2 o, 1 lk, neulo kunnes jäljellä on 2 s ennen keskimerkkiä, 2 o yhteen, ylivetokavennus (= nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 o, vedä nostettu s. neulotun yli), neulo kunnes jäljellä on 2 s ennen sivumerkkiä, 1 lk, 2 o*, 
toista *-*. 
2. ja 3. krs: neulo kaikki s:t o. 
Toista näitä kolmea krs:ta.  



 
Etu- ja takakappale 
Etu- ja takakappaleet neulotaan yhtenä kappaleena suljettuna neuleena. Luo 208 (220) 240 s puikoilla nro 3 ja 
neulo 6 krs ainaoikeaa (vuorotellen 1 krs o, 1 krs n). Laita silmukkamerkit sivuihin ja kappaleiden keskikohtiin niin, 
että sekä etu- että takakappaleeseen tulee 104 (110) (120) s. Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja jatka neuloen 
mallineuletta. Neulo kunnes työn korkeus on n. 30 (32) 34 cm. Päätä kädenteitä varten mallineuleen 3. krs:lla 
aloittaen kappaleen sivusta: päätä 7 (7) 8 s, neulo 90 (96) 104 s, päätä 14 (14) 16 s, neulo 90 (96) 104 s, päätä 7 
(7) 8 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat. 
 
Hihat 
Neulotaan suljettuna neuleena. Luo 70 (74) 80 s puikoille nro 3 ja neulo 4 krs ainaoikeaa (vuorotellen 1 krs o, 1 
krs n). Merkitse krs:n vaihtumiskohta silmukkamerkillä. Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja aloita mallineule. Huom! 1. 
krs:n mallineule neulotaan vain yhden kerran, ei toisteta! Kun hihan pituus on n. 5 (6) 8 cm päätä mallineuleen 3. 
krs:lla silmukkamerkin molemmin puolin 10 s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin. 
 
Kaarroke 
Laita kaikki silmukat samalle pyöröpuikolle nro 3,5, hihat kädenteiden kohdille = 280 (300) 328 s. Kerroksen 
vaihtumiskohta on takakappaleen ja hihan välissä. Merkitse kappaleiden rajakohdat ja jatka mallineuleen mukaisia 
kavennuksia kappaleiden keskellä. (Jos neuletiheys korkeussuuntaan on isompi kuin mallineuleessa, tee 
kavennukset joka 2. krs:lla.) Aloita samalla raglankavennukset kappaleiden rajakohdissa seuraavasti: neulo  
2 o yhteen, lk, neulo kunnes jäljellä on 2 s ennen rajakohtaa, lk, ylivetokavennus. Kerroksella kaventuu 8 s. Toista 
kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 20 (22) 24 krt = 120 (122) 136 s. Vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo vielä 4 krs 
ainaoikeinneuletta. Päätä s:t.  

 
Viimeistely 
Ompele kainalosaumat. Päättele langanpäät.  

 
 

 
 

 
 
 

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
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