
 

 
4601 Mohairneuletakki  
 
Koko:  XS (S) M (L)  
Vartalonympärys:  81  (90)  103  (111)  cm 
Helman leveys:  97  (103)  114  (123)  cm 
Pituus:  70  (72)  74  (76)  cm 
Lanka:   Dolce (60 % mohair, 40 % akryyli), 50 g = 150 m 
Langanmenekki: 7 (8) 9 (10) kerää 
  
Puikot:   Pyöröpuikko nro 5 ja 6   
Tiheys:                  15 s = 10 cm puikoilla nro 6  
                          



Taka- ja etukappaleet neulotaan tasona pyöröpuikolla yhtenä kappaleena kädenteille asti. Hihat neulotaan 
tasona pyöröpuikolla.  
Reunasilmukka (rs): neulo joka kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein. 
 
Vartalo  
Luo 151 (161) 177 (191) s pyöröpuikolle nro 6. Neulo 9 krs joustinneuletta aloittaen 1 n, *1 o, 1 n*, toista *-* 
koko krs:n ajan (1. krs = np). Neulo sitten kummassakin reunassa 6 s:lla ainaoikeaa koko työn ajan 
etureunuksia varten ja lopuilla silmukoilla reunusten välissä sileää neuletta. 
Kun työn korkeus on 10 (11) 12 (13) cm, aloita kavennukset. Laita s-merkit kumpaankin sivuun siten, että 
keskelle jää 73 (79) 87(93) s takakappaletta varten ja reunoille 39 (41) 45 (49) s kumpaakin etukappaletta 
varten. Neulo kavennukset seuraavasti: *neulo 3 s:n päähän s-merkistä, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä 
nostettu s neulotun yli, 2 o (s-merkki on näiden kahden s:n välissä), neulo 2 o yhteen*, toista *-*, neulo krs 
loppuun. Tee tällainen kavennuskrs 5 cm välein yhteensä 6 (6) 5 (5) kertaa = työssä on nyt jäljellä 127 (137) 
157 (171) s. Jatka neuloen ilman kavennuksia, kunnes työn korkeus on 20 (20) 21 (22) cm vähemmän kuin 
annettu valmis pituus. Päätä kädenteitä varten kummankin merkin molemmin puolin 3 s, eli neulo 3 s:n päähän 
s-merkistä, päätä 6 s, neulo 3 s:n päähän toisesta s-merkistä ja päätä 6 s. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 
 
Takakappale = 55 (61) 71 (77) s.  
Päätä vielä kummassakin reunassa kädentietä varten joka 2. krs:lla 2, 1, 1 s = 47 (53) 63 (69) s. Kun 
takakappaleen korkeus on 2 cm vähemmän kuin annettu valmis pituus, jätä pääntietä varten keskimmäiset 23 
(25) 29 (31) s odottamaan ja neulo kumpikin olka erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa 1 s = 11 
(13) 16 (18) s. Kun takakappale on annetun mittainen, jätä olan s:t odottamaan. 
Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Etukappale = 30 (32) 37 (41) s.  
Päätä kädentietä varten kuten takakappaleessa = työssä on jäljellä 26 (28) 33 (37) s. Kun etukappaleen 
korkeus on 10 cm vähemmän kuin valmiin neuleen annettu korkeus, jätä etureunan ensimmäiset 6 s 
odottamaan. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2, 2, 2, 1, 1, 1 - (2, 2, 2, 1, 1, 1) - 3, 3, 2, 1, 1, 1 - (3, 3, 
2, 2, 1, 1, 1) s = työssä on jäljellä 11 (13) 16 (18) s, jotka jätetään odottamaan kun etukappale on annetun 
mittainen. Neulo toinen etukappale peilikuvaksi. 
 
Hihat  
Luo 32 (34) 36 (38) s puikoille nro 6. Neulo joustin samoin kuin helmassa. Jatka neuloen sileää oikeaa rs:iden 
sisäpuolella. Lisää sileän neuleen 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 54 (54) 58 (60) s. 
Kun työn korkeus on 45 (45) 46 (46) cm, päätä kummassakin reunassa 3 s ja sen jälkeen joka 2. krs:lla 2, 2, 1, 
1, 1, 1 - (2, 2, 1, 1, 1, 1) - 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 - (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1) s = työssä on jäljellä 32 s (kaikki koot). Päätä 
loput s:t. Neulo toinen hiha samoin. 
 
Viimeistely  
Yhdistä olkasaumat kolmen puikon päättelyllä: ota etu- ja takakappaleen s:t omille puikoilleen ja neulo s:t 
pareittain yhteen, aina 1 s kummaltakin puikolta ja päätä s:t samalla ylivetäen. Kiinnitä hihat kädenteille. 
Ompele hihasaumat. 
Pääntien reunus: Poimi työn op:lta pyöröpuikolle nro 5 tasavälein (neulo odottamassa olevat s:t oikein), 
yhteensä n. 81 (83) 85 (89) s. Neulo 1 n, *1 o, 1 n *, toista *-* koko krs:n ajan. Neulo yhteensä 7 krs joustinta. 
Päätä s:t neuloen joustinta. 
Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä työ kosteiden liinojen alle ja anna kuivua.   
 

 

 

 

Malli ja ohje: Sanne Lousdal  
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
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