
 

Miehen tunturineule 1714-21 

Koko: S (M) L (XL) XXL  
Vartalonympärys: 96 (102) 108 (119) 125 cm 
Koko pituus: 68 (69) 70 (71) 72 cm 
Hihan pituus: 47 (48) 49 (50) 51 cm 
 
Langanmenekki: Viking Alpaca Storm (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nailon)  
14 (15) 16 (17) 18 kerää vaaleanharmaata (512) 
Puikot: pyöröpuikot nro 3 ja 3,5  
Tiheys: 22 s sileää neuletta puikoilla nro 4 = 10 cm ja 28 s mallineuletta puikoilla nro 3,5 = 10 cm.  
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian 
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  



 
Etu- ja takakappale 
Etu- ja takakappale neulotaan yhtenä kappaleena suljettuna neuleena. Luo 272 (288) 304 (336) 352 s puikoilla 
nro 3. Yhdistä työ suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 4 cm. Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja 
aloita mallineule piirroksen mukaan. Laita molempiin sivuihin merkki niin, että etukappaleeseen tulee 137 
(145) 153 (169) 177 s ja takakappaleeseen 135 (143) 151 (167) 175 s. Neulo mallineuletta kunnes työn 
korkeus on n. 44 (44) 44 (44) 45 cm. Päätä viimeisellä kerroksella molempien sivumerkkien kohdalla 15 s (= 8 s 
etukappaleesta ja 7 s takakappaleesta) kädenteitä varten. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat. 
 
Hihat 
Luo 48 (52) 52 (56) 56 s puikoilla nro 3. Yhdistä työ suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 6 
cm. Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja neulo mallineuletta kaavion mukaan. Laita merkki krs:n 1. s:aan ja lisää 1 s 
merkki-s:n molemmin puolin n. 1 cm välein kunnes työssä on 112 (116) 124 (128) 132 s ja hihan pituus on n. 
47 (48) 49 (50) 51 cm. Neulo myös lisätyillä silmukoilla mallineuletta sitä mukaa kun silmukat riittävät.  Päätä 
viimeisellä kerroksella 15 s (= merkki-s ja sen molemmilta puolilta 7 s). Jätä työ odottamaan ja neulo toinen 
hiha samoin. 
 
Kaarroke 
Neulo kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 3,5, hihat kädentietä varten päätettyjen s:iden kohdalle. 
Neulo kappaleiden vaihtumiskohdissa 2 o yhteen niin että toinen silmukka on hihasta ja toinen etu- tai 
takakappaleesta. Nämä 4 kohtaa ovat raglankavennusten keskikohtia, laita niihin merkit. Työssä on nyt 432 
(456) 488 (528) 552 s. Tee raglankavennukset jokaisen merkin kohdalla näin: neulo kunnes jäljellä on 5 s 
ennen merkkiä, neulo 2 o yhteen, neulo 7 s mallineuletta ja sitten ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 
neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli). Toista kavennukset joka 2. krs kunnes kaarrokkeen korkeus on n. 24 
(25) 26 (27) 27 cm.  
 
Kaulus 
Vaihda puikkoihin nro 3 ja kavenna s-määrä tasaisesti 105 (109) 111 (113) 115 s:aan. Neulo 1 o, 1 n -
joustinneuletta n. 12 cm. Päättele löysästi oikeat s:t oikein, nurjat nurin.  Käännä kaulus kaksin kerroin nurjalle 
ja ompele kiinni.   
 
Ompele kainalosaumat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malli ja ohje: Viking Garn/ Turid Stapnes 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
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