
 
 
Raglanneule pikkupalmikolla 
 
Koko: S, rinnanympärys n. 91 cm 
Langanmenekki: Gjestal Tynn Alpakka Ull (90 % alpakka, 10 % villa, 167 m/50 g): 5 kerää valkoista (060) 
Lankavaihtoehtoja: Hjertegarn Exclusive Alpaca (100 % alpakka), Hjerte Alpaca (100 % alpakka), Hjertegarn 
Picchu (100 % alpakka) 
Puikot: pyöröpuikot 4-5 mm 
Virkkuukoukku: 4-5 mm 
Tiheys: 22 s sileää neuletta = 10 cm. Huom! Neulos on löysää ja joustavaa.  
 
Paita neulotaan yhtenä kappaleena ylhäältä alaspäin. Hihat ovat 3/4 mittaiset.  
 
 
 



Kaarroke: 
Luo neulomalla 110 s. *Neulo 4 o, 1 n -joustinneuletta 4 krs. Tee seuraavalla krs:lla palmikonkierrot oikeiden 
s:iden kohdilla seuraavasti: Neulo vas. puikon 2. s ensimmäisen takaa oikein, älä pudota 1. s:aa, vaan neulo se 
oikein, pudota molemmat s:t puikolta. Neulo sitten vas. puikon 4. s kolmannen edestä oikein, älä pudota 3. s:aa 
vaan neulo se oikein. Pudota molemmat s:t puikolta.* Toista *-* vielä kaksi kertaa ja neulo sen jälkeen vielä 2 
krs joustinta.  
 
Jaa kappale neljään osaan silmukkamerkeillä niin, että molempiin hihoihin tulee 8 s ja etu- ja takakappaleeseen 
47 s. Kerroksen vaihtumiskohta on takakappaleen ja vasemman hihan välissä. Aloita sitten raglanlisäykset: 
Neulo kunnes jäljellä on 1 s ennen merkkiä, nosta s:iden välinen lanka takakautta vasemmalle puikolle ja neulo 
se oikein. Neulo 2 o, nosta s:iden välinen lanka etukautta vasemmalle puikoille ja neulo se takareunasta oikein. 
Toista lisäykset jokaisen merkin kohdalla, kerroksella lisääntyy 8 s. Toista lisäykset joka toinen krs yhteensä 25 
kertaa, molemmissa hihoissa on nyt 58 s ja etu- ja takakappaleissa 97 s.  
 
Vartalo: 
Jätä hihojen s:t odottamaan ja laita merkit etu- ja takakappaleiden väliin. Poimi molemmista kainaloista vielä 3 
s = 200 s ja neulo sileää neuletta kunnes työn pituus on kainalosta mitattuna n. 28 cm. Tee helmaan samanlainen 
palmikkoreunus kuin pääntiessä. Kun palmikonkiertoja on tehty kolme kertaa, neulo vielä 3 krs 4 o, 1 n -
joustinneuletta. Päättele silmukat löysästi, esimerkiksi näin: neulo 2 o, siirrä molemmat takaisin vasemmalle 
puikolle ja neulo takakautta yhteen. Neulo 1 o, siirrä taas molemmat vasemmalle puikolle ja neulo takakautta 
yhteen. Toista kunnes kaikki silmukat on neulottu pois. Älä katkaise lankaa, vaan jatka virkkaamalla 2 krs 
piilosilmukoita aina s:n yläosaan.  
 
Hihat:  
Ota odottamaan jätetyt hihan s:t puikoille. Lisää kainalon kohdalla 1 s kerroksen alkuun ja loppuun = 60 s. Neulo 
sileää neuletta n. 18 cm. Tee hihansuuhun samanlainen palmikkoreunus kuin helmaan. Neulo toinen hiha 
samoin.  
 
Viimeistely: 
Virkkaa pääntien reunaan 2 krs piilosilmukoita aina silmukan yläosaan. Päättele langanpäät.  
Kastele valmis työ lämpimässä vedessä, jossa on mietoa saippuaa. Älä liota. Purista ylimääräinen vesi pois ja 
aseta tasolle kuivumaan. Tasoittele samalla pään- ja hihantiet sekä helma suoriksi.  
 
 

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


