
 

 
 
Dinnie  - Aaltopitsineule 1896 
 
Koko: S/M (L) XL 
Valmiin neuleen mitat:  
Rinnanympärys: n. 100 (108) 116 cm 
Pituus: n. 58 (60) 62 cm 
Hihan pituus: n. 46 (48) 48 cm 
 
Langanmenekki: Hjertegarn Børstet uld (57 % villa, 25 % alpakka, 18 % nylon), 5 (5) 6 kerää  
Lankavaihtoehto: Hjertegarn Natur Uld (100 % villa), 7 (8) 9 kerää 
Puikot: pyöröpuikot 6 ja 9 mm (40 ja 60 cm) 
Neuletiheys: 12 s ruutuneuletta = 10 cm 
 
Pusero neulotaan suljettuna neuleena. Aaltopitsiä neulotaan etukappaleen ja hihojen keskellä, muuten pusero 
on ruutuneuletta. 



 
Ruutuneule 
1. ja 2. krs: *2 o, 2 n*, toista *-*. 
3. ja 4. krs: *2 n, 2 o*, toista *-*. 
Toista krs:ia 1-4.  
 
Aaltopitsi (neulotaan etukpl:n keskimmäisillä 36 s:lla ja 
hihan keskimmäisillä 18 s:lla) 
1.-6. krs: neulo oikein. 
7. krs: *(2 o yhteen) 3 kertaa, (1 lk, 1 o) 6 kertaa, (2 o 
yhteen) 3 kertaa*, etukappaleessa toista *-*. 
8. krs: neulo nurin. 
Toista krs:ia 1-8. 
 
  
Vartalo: Luo 6 mm puikoilla 120 (132) 140 s ja neulo 
suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta 7 cm. Vaihda 9 
mm puikkoihin ja neulo 1 krs näin: laita krs:n alkuun merkki, 
(koot L ja XL: lisää 1 s), neulo 12 (15) 17 s ruutuneuletta, 
lisää 1 s, 34 s sileää neuletta, lisää 1 s, 12 (15) 17 s 
ruutuneuletta, (koot L ja XL: lisää 1 s), laita merkki, 62 (68) 
72 s ruutuneuletta. Neulo sitten seuraavan jaon mukaan: 12 
(16) 18 s ruutuneuletta, 36 s aaltopitsiä, neulo krs loppuun 
ruutuneuletta. Kun työn korkeus on 38 (40) 42 cm, päätä 
kummassakin sivussa 6 s kädentietä varten (eli 3 s 
kummankin merkin molemmin puolin). Jätä työ odottamaan. 

 
Hihat: Luo 6 mm puikoilla 28 (28) 32 s ja neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta 7 cm. Vaihda 9 
mm puikkoihin ja neulo 6 (6) 8 s ruutuneuletta, lisää 1 s, 16 o, lisää 1 s, 6 (6) 8 s ruutuneuletta. Neulo jatkossa 
keskimmäisillä 18 s:lla aaltopitsiä ja lopuilla s:illa ruutuneuletta. Lisää 1 s kerroksen alussa ja lopussa joka 8. 
krs:lla = 44 (44) 48 s. Kun hihan pituus on n. 44 (46) 47 cm ja olet viimeksi neulonut aaltopitsistä saman 
kerroksen kuin vartalon viimeinen kerros, päätä krs:n ensimmäiset 3 s ja viimeiset 3 s. Jätä työ odottamaan ja 
neulo toinen hiha samoin. 
 
Kaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle seuraavasti: aloita vasemman kädentien kohdalta, laita 
työhön merkki ja neulo hihan silmukat, laita merkki ja neulo etukappaleen silmukat, laita merkki, neulo toisen 
hihan silmukat, laita merkki, neulo takakappaleen silmukat = yhteensä 186 (210) 222 s. Jatka neuloen 
ruutuneuletta ja aaltopitsiä, ja aloita samalla raglankavennukset. Neulo merkistä alkaen *1 o, 2 o yhteen, neulo 
kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 3 s, 2 o yhteen takareunoistaan, 1 o*, toista *-* kerroksen loppuun asti. 
Krs:lla vähenee 8 s. Tee tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla, yhteensä 16 (18) 19 kertaa. 
Huom! Muutaman kavennuksen jälkeen etukappaleen ja hihojen ruutuneulesilmukat on kavennettu pois ja 
aaltopitsin kavennukset alkavat. Laske silloin aaltopitsin 7. krs:lla kappaleen keskeltä reunoja kohti, että 
silmukkaluku vähenee vain raglankavennusten verran ja muokkaa pitsineuletta tarvittaessa niin, että pitsin 
kavennuksia ja langankiertoja on yhtä monta, jotta silmukkaluku pysyy oikeana. 
 
Pääntien reunus: Kun raglankavennukset on neulottu, vaihda 6 mm puikkoihin ja neulo 2 o, 2 n -
joustinneuletta (koot S/M ja SL: kavenna 1. krs:lla tasavälein 2 s, jotta s-luku on jaollinen 4:llä). Kun joustimen 
korkeus on n. 3 cm, päätä s:t löyhästi. 
 
Viimeistely: Ompele kainaloiden saumat. 
 
 
 
 
 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


