
 
1804 Paola - Aaltopitsineule 
 
Koko: S (M) L (XL) XXL 
Rinnanympärys: 96 (104) 112 (120) 129 cm 
Pituus: 50 (51) 52 (53) 54 cm 
 
Lanka: Hjertegarn Cotton nr. 8 (100 % puuvilla) 
Langanmenekki: 7 (8) 9 (10) 11 kerää 
Lankavaihtoehtoja: Arezzo Lin, Blend Bamboo, Exclusive Alpaca, Hjerte Alpaca, Highland Wool, Wool Cotton, 
Wool Silk, Camile. Huomioi, että toisesta langasta neuloessa langanmenekki voi poiketa ohjeesta. 
 
Puikot: 3 ja 3,5 mm 
Neuletiheys: 24 s ja 30 krs = n. 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda 
paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  
 



Reunasilmukat (rs): neulo jokaisen kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka aina oikein. 
 
Aaltopitsi (51 s) 
1.-4. krs: neulo sileää neuletta (1. krs = op). 
5. krs: (2 o yhteen) 3 kertaa, (lk, 1 o) 5 kertaa, lk, (2 o yhteen) 6 kertaa, (lk, 1 o) 5 kertaa, lk, (2 o yhteen) 6 
kertaa, (lk, 1 o) 5 kertaa, lk, (2 o yhteen) 3 kertaa. 
6. krs (np): neulo oikein. 
Toista krs:ia 1-6 taka- ja etukappaleen keskimmäisillä 51 silmukalla. 
 
 
Takakappale 
Luo 117 (127) 137 (147) 157 s paksummilla puikoilla. Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo helman reunusta 
varten 9 krs seuraavasti: 
1.-3. krs: neulo oikein. 
4. krs: 2 o, *lk, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan ja neulo lopuksi 1 o. 
5. krs: neulo nurin. 
6.-9. krs: neulo oikein. 
Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo 4 krs sileää neuletta. Aloita seuraavalla krs:lla aaltopitsi seuraavasti: 
neulo 33 (38) 43 (48) 53 s sileää neuletta, 51 s aaltopitsiä ohjeen mukaan, 33 (38) 43 (48) 53 s sileää neuletta. 
Jatka neuloen tämän jaon mukaan, kunnes työn korkeus on 31 cm. Päätä sitten kummassakin reunassa 7 s 
kädentietä varten = 103 (113) 123 (133) 143 s. Jatka neuloen kuten aiemmin, kunnes kädentien korkeus on 
19 (20) 21 (22) 23 cm. Päätä loput s:t. 
 
Etukappale 
Neulo kuten takakappale. 
 
Hihat 
Luo 63 (67) 69 (71) 75 s paksummilla puikoilla. Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo reunuksen 9 krs kuten 
takakappaleessa. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää neuletta lisäten 1. krs:lla kummassakin reunassa 
reunasilmukan vieressä 1 s. Tee tällaiset lisäykset joka 6. krs:lla vielä 11 (11) 7 (5) 3 kertaa, ja sitten joka 4. 
krs:lla 0 (0) 6 (9) 12 kertaa = 87 (91) 97 (101) 107 s. Kun työn korkeus on 27 cm, neulo vielä 3 cm ja päätä 
sitten s:t. Neulo toinen hiha samoin. 
 
Kokoaminen ja viimeistely 
Ompele tai silmukoi olkasaumat 16 (21) 25 (30) 34 s:n matkalta. Kiinnitä hihat kädenteille, hihan ylimmät 3 cm 
tulevat kädentietä varten päätettyjen silmukoiden kohdalle. Ompele sivu- ja hihasaumat. Levitä työ 
mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. 
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