
 
Slipoveri - Cewec 3829 
 
Koko: S (M) L (XL) XXL 
Rinnanympärys: 90 (96) 102 (108) 114 cm 
Pituus: 54 (56) 58 (60) 62 cm 
 
Lanka: Cewec Tibet (25 % jakki, 55 % merinovilla, 21 % polyamidi, 25 g = 190 m) ja Cewec Anisia (76 % kid 
mohair, 24 % polyamidi, 25 g = 235 m) 
Langanmenekki: 
Tibet 3 (3) 4 (4) 5 kerää 
Anisia 2 (2) 3 (3) 4 kerää 
 
Puikot: pyöröpuikot 3,5 ja 5 mm, palmikkopuikko 5 mm 



Neuletiheys: 18 s ja 25 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla molemmilla langoilla yhdessä = 10 x 10 cm. 
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian 
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  
 
Slipoveri neulotaan suljettuna neuleena helmasta kädentielle, sitten työ jaetaan ja neulotaan loppuun tasona. 
Koko työ neulotaan kaksinkertaisella langalla, yksi lanka Tibetiä ja yksi Anisiaa. 
 
Vartalo 
Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 194 (204) 214 (224) 234 s molemmilla langoilla yhdessä. Neulo suljettuna 
neuleena kierrettyä joustinneuletta *1 kiertäen oikein, 1 nurin*, kunnes joustimen korkeus on 5 (5,5) 6 (6) 6 
cm. Vaihda paksumpaan pyöröpuikkoon ja laita kerroksen vaihtumiskohtaan ja puoliväliin silmukkamerkit = 
”sivusaumat”. 
 
Neulo nyt kumpaankin sivuun 17 silmukan joustinkolmio ja muilla silmukoilla sileää neuletta seuraavasti: neulo 
ensimmäisillä 9 s:lla kierrettyä joustinta kuten aiemmin, neulo seuraavilla 80 (85) 90 (95) 100 s:lla sileää 
neuletta ja kavenna samalla 10 s tasaisin välein, neulo seuraavat 17 s kierrettyä joustinta, neulo seuraavilla 80 
(85) 90 (95) 100 s:lla sileää neuletta ja kavenna samalla 10 s tasaisin välein, neulo loput 8 s kierrettyä joustinta 
= yhteensä 174 (184) 194 (204) 214 s. Neulo 1 krs sileää neuletta ja kummassakin sivussa joustinsilmukat 
joustinta kuten aiemmin. 
 
Seuraavalla krs:lla kummassakin sivussa joustinkolmio alkaa kaveta, kun sen reunimmaiset kierretyt silmukat 
siirtyvät kohti keskikohtaa: neulo ensimmäisillä 7 s:lla kierrettyä joustinta, siirrä seuraava (nurja) s apupuikolle 
työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, apupuikolta 1 o, neulo 70 (75) 80 (85) 90 s sileää neuletta, siirrä 
seuraava (kierretty oikea) s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo seuraavat 13 
s kierrettyä joustinta, siirrä seuraava (nurja) s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, apupuikolta 1 
o, neulo 70 (75) 80 (85) 90 s sileää neuletta, siirrä seuraava (kierretty oikea) s apupuikolle työn eteen, neulo 1 
o ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo loput 6 s kierrettyä joustinta. 
 
Kolmio kapenee taas seuraavalla kerroksella: neulo ensimmäisillä 6 s:lla kierrettyä joustinta, siirrä seuraava 
(kierretty oikea) s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, apupuikolta 1 o, neulo 72 (77) 82 (87) 92 
s sileää neuletta, siirrä seuraava s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo 
seuraavat 11 s kierrettyä joustinta, siirrä seuraava s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, 
apupuikolta 1 o, neulo 72 (77) 82 (87) 92 s sileää neuletta, siirrä seuraava s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o 
ja apupuikolta 1 s kiertäen o, neulo loput 5 s kierrettyä joustinta. 
 
Toista kahta edellistä kerrosta, mutta neulo joka kerroksella aina joustinkolmio 2 s kapeammaksi ja sileä neule 
2 s leveämmäksi. Jatka tähän tapaan, kunnes kummassakin sivussa kolmion silmukoita on jäljellä enää 3 s. 
 
Neulo seuraavalla kerroksella kolmion kärki: siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo seuraava s kiertäen 
oikein ja apupuikolta 1 o. Neulo sileää neuletta seuraavaan kolmioon asti, neulo 1 s kiertäen o, siirrä kolmion 
keskimmäinen s apupuikolle työn taakse, neulo 1 kiertäen o, apupuikolta 1 o. Neulo sileää kunnes jäljellä on 
krs:n viimeinen s, neulo 1 kiertäen o. 
 
Jatka neuloen kaikilla silmukoilla sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 31 (33) 35 (37) 39 cm. Päätä sitten 
kädenteitä varten 15 s kummassakin sivussa (= 7 s ennen merkkiä ja 8 s merkin jälkeen). Poista merkit samalla. 
Jatka neuloen taka- ja etukappale tasona erikseen valmiiksi. 
 
Takakappale 
Jatka sileää neuletta ja aloita oikean puolen kerroksella kädentien kavennukset: neulo 3 o, 1 ylivetokavennus 
(= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), neulo kunnes samaa kerrosta on jäljellä 5 s, 2 
o yhteen, 3 o. Neulo nurjalla puolella kaikki s:t nurin. Toista näitä kahta kerrosta vielä 5 kertaa. Neulo sitten 
sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 54 (56) 58 (60) 62 cm. Päätä silmukat. 
 



Etukappale 
Neulo kuten takakappale, kunnes työn korkeus on 42 (43) 45 (47) 49 cm. Päätä sitten keskimmäiset 20 (21) 
22 (23) 24 s pääntietä varten ja neulo kumpikin olka erikseen valmiiksi. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 
vielä 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 3 x 1 s. Neulo sen jälkeen sileää neuletta, kunnes olka on saman korkuinen kuin 
takakappaleessa. Päätä silmukat. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Viimeistely 
Ompele olkasaumat. 
Pääntien reunus: Poimi ja neulo ohuemmalla puikolla silmukat pääntieltä: aloita oikean olkasauman kohdalta, 
poimi ensin takakappaleesta ja sitten etukappaleesta, yhteensä n. 118 (122) 126 (130) 134 s. Pystysuorista 
reunoista poimitaan n. 3 s jokaista 4 krs:ta kohden. Neulo suljettuna neuleena kierrettyä joustinta *1 kiertäen 
oikein, 1 nurin* 4 krs ja päätä sitten silmukat neuloen joustinta. 
Kädenteiden reunukset: Poimi ja neulo ohuemmalla puikolla silmukat aloittaen kainalon keskeltä, poimi 
yhteensä n. 102 (106) 110 (114) 118 s. Pystyreunoista poimitaan n. 3 s jokaista 4 krs:ta kohden. Neulo 
suljettuna neuleena kierrettyä joustinta 4 krs ja päätä sitten s:t neuloen joustinta. Neulo toisen kädentien 
reunus samoin. 
 
Kostuta työ, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua. 
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