
 

2345 Palmikkopaita 

Lanka: Svarta Fåret Stina (100% puuvilla) 
Koko: S (M) L (XL) 
Vaatteen mitat: 
Rinnanympärys: 91 (98) 105 (112) cm 
Pituus: 60 (62) 64 (66) cm 
Langan menekki: 13 (14) 15 (16) kerää luonnonvalkoista (205) 
 

Puikot: nro 4 ja 4,5, ja pyöröpuikot nro 4 (40 cm) 
Neuletiheys: 22 s sileää neuletta puikoilla nro 4,5 = 10 cm. Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos 
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 



Reunasilmukka (rs): Neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein 
 
PAITA 
 
Takakappale 
Luo 98 (106) 114 (122) s puikoilla nro 4 ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella (1. krs = np). 
Neulo 3 cm joustinta. Huom! Lisää 1 s viimeisellä kierroksella kummassakin reunassa rs:n vieressä (neulo 
silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen) = 100 (108) 116 (124) s. Vaihda sitten puikkoihin nro 4,5 ja neulo 
rs:iden sisäpuolella piirroksen mukaan. Kun työn korkeus on 41 (42) 43 (44) cm, päätä 4 s molemmista 
reunoista kädentietä varten. Päätä molemmissa reunoissa vielä 2 s joka toisella kerroksella 2 kertaa = 84 (92) 
100 (108) s. Jatka sitten neulomista, kunnes työn korkeus on 59 (61) 63 (65) cm. Päätä keskimmäiset 36 (38) 
40 (42) s pääntietä varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Päätä pääntien reunassa vielä 2 s = 22 (25) 28 (31) 
s. Kun työn korkeus on 60 (62) 64 (66) cm, päätä loput s:t. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Etukappale 
Neulo kuten takakappale, kädentiet tehdään samalla tavoin samalla korkeudella. Kun työn korkeus on 52 (54) 
56 (58) cm, päätä keskimmäiset 16 (18) 20 (22) s pääntietä varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Päätä 
pääntien reunassa joka toisella kerroksella 4-3-2-2-1 s = 22 (25) 28 (31) s. Kun työn korkeus on 60 (62) 64 
(66) cm, päätä loput s:t. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Hihat 
Luo 50 s (jokaisessa koossa) puikoilla nro 4 ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella (1. krs = np). 
Neulo 3 cm joustinta. Huom! Lisää 1 s viimeisellä kerroksella kummassakin reunassa rs:n vieressä (neulo 
silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen) = 52 s. Vaihda sitten puikkoihin nro 4,5 ja neulo rs:iden sisäpuolella 
piirroksen mukaan. Kun työn korkeus on 4 cm, lisää 1 s kummassakin reunassa rs:n vieressä (neulo 
silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen). Tee tällaiset lisäykset 2,5 (2,5) 2 (2) cm välein, kunnes työssä on 84 
(88) 92 (96) s. Neulo mallineuletta myös lisätyillä silmukoilla sitä mukaa kun silmukat riittävät 
palmikonkiertoon. Tee lopussa lisäykset tiheämmin välein, jos tarpeen. Kun työn korkeus on 44 (45) 45 (46) 
cm, tai haluamasi mittainen, päätä 4 s molemmista reunoista kädentietä varten. Päätä molemmissa reunoissa 
joka toisella krs:lla vielä 2 s 8 (8) 9 (9) kertaa ja sen jälkeen 3 s 1 kerran. Päätä loput 38 (42) 42 (46) s. 
 
Viimeistely 
Ompele olkasaumat. 
Pääntien reunus: Poimi op:lta pääntieltä 112 (116) 120 (124) s pyöröpuikolla nro 4. Neulo suljettuna neuleena 
2 o, 2 n -joustinneuletta n. 2 cm. Päättele s:t.  
Ompele hihat kädenteille ja ompele hiha-sivusaumat (käytä rs:ita saumavarana). Levitä työ mittoihinsa 
kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankojen myyntipaikka: 
Lankamaailma, www.lankamaailma.fi  
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 

aloita tästä

toista

toista

neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin

siirrä 1 s apupuikolle työn eteen,
neulo 3 o, apupuikolta 1 o


