
 
 
4600 Kaarrokeneule kaksinkertaisesta langasta 
 

Koko:  S (M) L (XL) 
Vartalonympärys: 94 (102) 116 (124) cm 
Pituus:  52 (54) 56 (58) cm 
 
Lanka: Cewec Dolce (60 % kid mohair, 40 % akryyli, 50 g = 150 m) 
Langanmenekki: 7 (8) 9 (11) kerää 
 
Puikot:   Pyöröpuikot 10 ja 12 mm, sukkapuikot 10 ja 12 mm 
Tiheys: 9,5 s = 10 cm kaksinkertaisella langalla 12 mm puikoilla  
 

Vartalo  
Luo ohuemmille pyöröpuikoille 86 (90) 104 (110) s ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo 3 krs 1 o, 1 n -
joustinneuletta. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja neulo sileää oikeaa. Lisää 1. krs:lla tasavälein 4 (6) 6 
(8) s = 90 (96) 112 (118) s. Neulo suljettuna sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 33 (34) 35 (36) cm. Päätä 
kummallakin sivulla kädenteitä varten 4 s = 41 (44) 52 (55) s kumpaakin kappaletta varten. Jätä työ 
odottamaan. 



 

Pussihihat  
Luo 22 (24) 24 (26) s ohuemmille sukkapuikoille. Neulo suljettuna neuleena 3 krs 1 o, 1 n -joustinta. Vaihda 
paksumpiin sukkapuikkoihin ja neulo sileää oikeaa. Lisää 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 30 (32) 34 (36) s. Kun 
työn korkeus on 10 cm, lisää seuraavalla krs:lla 1 s kerroksen ensimmäisen silmukan molemmin puolin. Toista 
tällainen lisäyskerros 4 cm välein vielä 3 kertaa = 38 (40) 42 (44) s. Kun hihan pituus on 43 (42) 42 (41) cm, 
päätä alasauman keskimmäiset 4 s =työssä on jäljellä 34 (36) 38 (40) s. Jätä työ odottamaan, ja neulo toinen 
hiha samoin.  

Kaarroke  
Ota kaikki kappaleet samalle ohuemmalle pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten päätettyjen s:iden kohdalle = 
150 (160) 180 (190) s. Neulo suljettuna neuleena kaikilla s:illa 1 krs nurin ja lisää/kavenna samalla s-luvuksi 
150 (162) 180 (186) s. Jatka neuloen seuraavasti: 

1. krs: 5 o, 1 patenttisilmukka (= 1 o kerrosta alempaan silmukkaan, eli edellisen krs:n silmukkaan) 
2. krs: Neulo kaikki s:t nurin. 

 
Toista näitä kahta kerrosta työn loppuun asti. Kun kaarrokkeen korkeus on 3 cm, neulo 1. kavennuskrs (tee 
kavennukset mallineuleen 1. krs:lla): 
*2 o, 2 o yhteen, 1 o, 1 patenttisilmukka*, toista *-* koko krs:n ajan. 
Työssä on nyt 125 (135) 150 (155) s ja 4 oikeaa silmukkaa patenttisilmukoiden välissä.  

 
Kun kaarrokkeen korkeus on 9 cm, neulo 2. kavennuskrs: *1 o, 2 o yhteen, 1 o,  1 patenttisilmukka*, toista *-* 
koko krs:n ajan = 100 (108) 120 (124) s. Nyt patenttisilmukoiden välissä on 3 oikeaa silmukkaa.  
 
Kun kaarrokkeen korkeus on 15 cm, neulo 3. kavennuskrs: * 1 o, 2 o yhteen, 1 patenttisilmukka*, toista *-* 
koko krs:n ajan = 75 (81) 90 (93) s. Patenttisilmukoiden välissä on enää 2 s. 
 
Kun kaarrokkeen korkeus on 20 (21) 22 (23) cm, neulo seur. krs:lla kaikki oikeat s:t pareittain yhteen = 1 o, 1 
patenttisilmukka = työssä on jäljellä 50 (54) 60 (62) s. Vaihda työhön ohuemmat sukkapuikot. 
 
Pääntien reunus  
Neulo 3 cm 1 o, 1 n -joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.  
 
Viimeistely  
Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kosteiden liinojen alle ja anna kuivua.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malli ja ohje:  Sanne Lousdal / Cewec 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


