
 
 
Alma – Raglanneule 1916 
 
Koko: S (M) L (XL) XXL 
Valmiin neuleen mitat: 
Rinnanympärys: n. 85 (93) 99 (108) 113 cm 
Pituus: n. 59 (60) 61 (62) 63 cm 
 
Langanmenekki: Hjertegarn Børstet uld (57 % villa, 25 % alpakka, 18 % nylon), 7 (7) 8 (9) 10 kerää 
Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot 6 ja 7 mm 
Neuletiheys: 14 s ja 20 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian 
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  
 



Vartalo: Luo ohuemmille puikoille 138 (150) 158 (170) 178 s. Laita krs:n alkuun merkki ja neulo suljettuna 
neuleena 1 kiertäen o, 1 n -joustinneuletta, laita merkki myös krs:n puoliväliin eli 69 (75) 79 (85) 89 s:n 
jälkeen. Neulo 6 cm joustinta. Vaihda sitten paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää neuletta. Kun sileän neuleen 
korkeus on 5 cm, kavenna kummassakin sivussa seuraavasti: *neulo merkin jälkeen 2 o, 2 o yhteen, neulo 
kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 4 s, tee ylivetokavennus, 2 o*, toista *-*. Tee tällaiset kavennukset 5 cm 
välein, yhteensä 5 kertaa = 118 (130) 138 (150) 158 s. Kun työn korkeus on 37 cm, päätä kädenteitä varten 
kummankin merkin molemmin puolin 2 (2) 3 (3) 4 s = 110 (122) 126 (138) 142 s. Jätä työ odottamaan ja neulo 
hihat. 
 
Hihat: Luo ohuemmille puikoille 30 (30) 33 (33) 33 s. Laita kerroksen alkuun merkki ja neulo suljettuna 
neuleena 1 kiertäen o, 1 n -joustinneuletta 6 cm. Vaihda paksumpiin puikkoihin. Neulo sileää neuletta ja 
kavenna 1. krs:lla s-luvuksi 29 (29) 31 (31) 33 s. Kun sileän neuleen korkeus on 2 cm, aloita lisäykset: lisää 1 s 
krs:n alussa ja lopussa. Tee tällainen lisäyskrs 2 cm välein, kunnes työssä on 47 (51) 55 (59) 63 s. Kun hihan 
pituus on 41 cm tai haluamasi mittainen, päätä krs:n ensimmäiset ja viimeiset 2 (2) 3 (3) 4 s ja jätä työ 
odottamaan. Neulo toinen hiha samoin. 
  
Kaarroke: Ota kaikki kappaleet paksummalle pyöröpuikolle, hihat kädenteiden kohdalle. Laita takakappaleen 
keskelle merkki = krs:n alku. Aloita takamerkin kohdalta, neulo 1 krs sileää neuletta ja laita samalla merkit 
kappaleiden väliin = 4 raglanmerkkiä. Aloita seuraavalla krs:lla raglankavennukset: *neulo kunnes 
raglanmerkkiä edeltää 3 s, tee ylivetokavennus, 2 o, 2 o yhteen*, tee samanlaiset kavennukset jokaisen 
raglanmerkin kohdalla. Tee tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes etukappaleessa on 41 (43) 43 (45) 45 s. 
Päätä seuraavalla krs:lla etukpl:n keskimmäiset 11 (13) 13 (15) 15 s ja neulo krs loppuun. Katkaise lanka. Siirrä 
silmukat puikolla niin, että voit aloittaa uuden kerroksen työn oikealta puolelta pääntien reunasta. Neulo 
edestakaisin jatkaen raglankavennuksia oikean puolen kerroksilla, ja päätä samalla pääntien kummassakin 
reunassa aina krs:n alussa 2 x 2 s ja 2 x 1 s. Jatka raglankavennuksia, kunnes etukappaleen silmukat on 
kavennettu pois. Päätä loput s:t. 
 

Pääntien reunus ja viimeistely: Poimi ohuemmalle 
pyöröpuikolle pääntieltä n. 84 (88) 88 (90) 90 s ja 
neulo suljettuna neuleena 1 kiertäen o, 1 n -
joustinneuletta 3 cm. Päätä s:t neuloen joustinta.  
Ompele kainaloiden saumat. Päättele langanpäät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


