
 
 
1706-1 Tunikatoppi 
 
Koko: XS (S) M (L) XL (XXL) 
Neuleen mitat: 
Rinnanympärys: 86 (91) 98 (106) 114 (123) cm 
Pituus: 58 (59) 60 (61) 62 (63) cm 
 
Lanka: Viking Bambino (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi) 
Menekki:  
4 (4) 5 (5) 5 (6) kerää beigeä (407) 
2 (2) 3 (3) 3 (3) kerää valkoista (400) 
2 (2) 2 (2) 3 (3) kerää viininpunaista (462) 
 
Puikot: pyöröpuikot nro 2,5 ja 3 
Neuletiheys: 28 s sileää neuletta puikoilla nro 3 = 10 cm 



Etukappale: Luo 120 (128) 136 (148) 160 (172) s puikoilla nro 3 beigellä. Neulo ainaoikeaa edestakaisin, neulo 
myös reunasilmukat aina oikein. Kun työn korkeus on n. 39 (39) 39 (39) 39 (40) cm, vaihda valkoiseen ja jatka 
kuten aiemmin. Kun työn korkeus on n. 41 (41) 41 (41) 41 (42) cm, päätä kädentietä varten kummassakin 
sivussa joka 2. krs:lla 1 x 8 (8) 8 (8) 8 (9) s, 1 x 3 (3) 4 (4) 5 (5) s, 1 x 2 (2) 2 (2) 2 (3) s ja 1 (1) 2 (2) 3 (3) x 1 s. 
Kun työn korkeus on n. 48 (49) 49 (50) 50 (50) cm, jätä keskimmäiset 24 (24) 24 (26) 26 (26) s odottamaan 
pääntietä varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 1 x 12 (13) 13 
(13) 13 (13) s, 1 x 5 (6) 6 (6) 6 (6) s, 1 x 3 (3) 3 (4) 4 (4) s ja 1 (1) 1 (2) 2 (2) x 1 s. Olkaa varten jää 13 (15) 17 
(20) 24 (28) s. Neulo kunnes työn korkeus on n. 58 (59) 60 (61) 62 (63) cm. Jätä s:t odottamaan. Neulo toinen 
puoli peilikuvaksi. 
 
Oikea takakappale: Luo 60 (64) 68 (74) 80 (86) s puikoilla nro 3 valkoisella. Neulo ainaoikeaa edestakaisin, 
(neulo myös reunasilmukat aina oikein) ja lisää samaan aikaan 1 s oikean puolen kerroksen lopussa ennen 
reunasilmukkaa. Toista tällainen lisäys n. 1 cm välein (kaikki koot samoin). Kun työn korkeus on n. 8 cm, vaihda 
beigeen ja jatka neuloen ainaoikeaa ja lisäyksiä kuten aiemmin. Kun työn korkeus on n. 31 (32) 33 (34) 34 (35) 
cm, vaihda viininpunaiseen. Kun työn korkeus on n. 41 (41) 41 (41) 41 (42) cm, päätä sivussa (= oikean puolen 
kerrosten alussa) kädentietä varten kuten etukappaleessa. Kun työn korkeus on n. 48 (49) 49 (50) 50 (50) cm, 
neulo oikean puolen kerroksella 34 (38) 40 (45) 49 (53) s, jätä seuraavat 24 (24) 24 (26) 26 (26) s apulangalle 
odottamaan pääntietä varten ja neulo ensin pääntien oikea puoli. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 
1 x 12 (13) 13 (13) 13 (13) s, 1 x 5 (6) 6 (6) 6 (6) s, 1 x 3 (3) 3 (4) 4 (4) s ja 1 (1) 1 (2) 2 (2) x 1 s. Olkaa varten jää 
13 (15) 17 (20) 24 (28) s. Neulo kunnes työn korkeus on n. 58 (59) 60 (61) 62 (63) cm. Jätä s:t odottamaan. 
Pääntien vasen puoli: Ota vasemman puolen silmukat puikoille nro 3. Päätä pääntien reunassa kuten oikealla 
puolella, ja jatka samaan aikaan toisessa reunassa lisäyksiä, kunnes työssä on olkaa varten 13 (15) 17 (20) 24 
(28) s. Jätä s:t odottamaan. 
 
Vasen takakappale: Luo 60 (64) 68 (74) 80 (86) s puikoilla nro 3 viininpunaisella. Neulo ainaoikeaa 
edestakaisin, (neulo myös reunasilmukat aina oikein) ja lisää samaan aikaan 1 s oikean puolen kerroksen alussa 
reunasilmukan jälkeen. Tee tällainen lisäys n. 1 cm välein (kaikki koot samoin). Kun työn korkeus on n. 12 cm, 
vaihda beigeen ja jatka neuloen kuten aiemmin. Kun työn korkeus on n. 35 (36) 37 (37) 37 (37) cm, vaihda 
valkoiseen. Kun työn korkeus on n. 41 (41) 41 (41) 41 (42) cm, päätä sivussa (= nurjan puolen kerrosten 
alussa) kädentietä varten kuten etukappaleessa. Kun työn korkeus on n. 48 (49) 49 (50) 50 (50) cm, neulo 
nurjan puolen kerroksella kädentien reunasta alkaen 34 (38) 40 (45) 49 (53) s, jätä seuraavat 24 (24) 24 (26) 
26 (26) s apulangalle odottamaan pääntietä varten ja neulo ensin pääntien vasen puoli. Päätä pääntien 
reunassa joka 2. krs:lla vielä 1 x 12 (13) 13 (13) 13 (13) s, 1 x 5 (6) 6 (6) 6 (6) s, 1 x 3 (3) 3 (4) 4 (4) s ja 1 (1) 1 (2) 
2 (2) x 1 s. Olkaa varten jää 13 (15) 17 (20) 24 (28) s. Neulo kunnes työn korkeus on n. 58 (59) 60 (61) 62 (63) 
cm. Jätä s:t odottamaan. 
Pääntien oikea puoli: Ota oikean puolen silmukat puikoille nro 3. Päätä pääntien reunassa kuten oikealla 
puolella, ja jatka samaan aikaan toisessa reunassa lisäyksiä, kunnes työssä on olkaa varten 13 (15) 17 (20) 24 
(28) s. Jätä s:t odottamaan. 
 
Viimeistely: Aseta takakappaleet päällekkäin siten, että oikea takakpl on päällä ja olat ovat kohdakkain. Ota 
kummankin kappaleen olan silmukat omalle puikolleen. Yhdistä kappaleet neulomalla 2 o yhteen, aina 1 s 
kummaltakin puikolta = olalle jää yhteensä 13 (15) 17 (20) 24 (28) s. Päätä silmukat ja ompele olkasauma, tai 
neulo taka- ja etukappaleen olat yhteen päättäen silmukat samalla. Tee toinen olka samoin.  
Ompele sivusaumat beigellä langalla oikealta puolelta, tee pistot ainaoikein-reunan ”nyppyihin”.  
Pääntien reunus: Aloita vasemmalta olalta ja poimi puikoilla nro 2,5 valkoisella pääntieltä n. 184 (192) 192 
(200) 200 (204) s. Neulo suljettuna neuleena *1 krs o, 1 krs n* yhteensä 6 krs:n ajan. Päätä silmukat. 
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