
 
 
 
Neuleliivi 
2035-3 Viking Alpaca Bris  
 
Koko:   XS  (S)  M  (L)  XL  (XXL) 
Neuleen mitat: 
Rinnanympärys:  88  (96)  104  (112)  120  (128)  cm 
Pituus (keskitaka): 55 (57) 59 (60) 61 (63) cm 
 
Lanka:   Viking Alpaca Bris (60% baby-alpakka, 11% merinovilla, 29% nylon, 50 g = 150 m) 
Menekki:  3 (3) 4 4 4 5 kerää 
 
Puikot:   pyöröpuikot 5 ja 6 mm 
Muut tarvikkeet:  4 nappia 
Neuletiheys:  15 s sileää neuletta 6 mm puikoilla = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot 

liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin 
puikkoihin.  

 



 
Takakappale 
Luo ohuemmilla puikoilla 67 (73) 79 (85) 91 (97) s ja neulo edestakaisin 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 12 cm. 
 
Etukappale 
Luo ohuemmilla puikoilla 67 (73) 79 (85) 91 (97) s ja neulo edestakaisin 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 8 cm. 
 
Ota molempien kappaleiden silmukat samalle paksummalle pyöröpuikolle ja neulo suljettuna neuleena 1 krs 
oikein, neulo samalla etukappaleen viimeinen s ja takakappaleen ensimmäinen s oikein yhteen, sekä 
takakappaleen viimeinen s ja etukappaleen ensimmäinen s oikein yhteen = yhteensä 132 (144) 156 (168) 180 
(192) s ja kummassakin kappaleessa 66 (72) 78 (84) 90 (96) s. Laita kumpaankin sivuun kappaleiden rajoille 
merkit. Jatka suljettua sileää neuletta, kunnes työn korkeus (keskitaka) on n. 31 (32) 34 (34) 35 (37) cm. Päätä 
seuraavalla krs:lla kummassakin sivussa kädenteitä varten 8 s (eli 4 s kummankin merkin molemmin puolin) 
sekä halkiota varten etukappaleen keskimmäiset 6 s. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi. 
 
Takakappale  
Jatka sileää neuletta edestakaisin ja päätä samalla kädenteitä varten kummassakin reunassa joka 2. krs:lla 1 x 2 
s ja 1 x 1 s. Neulo sileää neuletta, kunnes työn korkeus on n. 55 (57) 59 (60) 61 (63) cm. Päätä silmukat. 
 
Oikea etukappale 
Jatka sileää neuletta ja päätä sivussa kädentietä varten kuten takakappaleessa. Kun etukappaleen korkeus on 
n. 43 (45) 46 (47) 47 (49) cm, jätä etureunasta 6 s odottamaan pääntietä varten. Päätä etureunassa odottavien 
silmukoiden vieressä joka 2. krs:lla 1 x 3 s, 1(1)1(1)1(2) x 2 s ja 1(1)2(2)2(1) x 1 s. Neulo sileää neuletta, kunnes 
etukappaleen korkeus on n. 51 (53) 55 (56) 57 (59) cm. Päätä silmukat. 
 
Vasen etukappale 
Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. 
 
Pääntien reunus 
Ompele olkasaumat. Poimi ohuemmalle pyöröpuikolle pääntieltä 72 (72) 76 (76) 80 (80) s, mukaan lukien 
kummankin etureunan odottavat 6 s. Neulo kummassakin reunassa 1 reunasilmukka aina oikein ja lopuilla 
silmukoilla 2 o, 2 n -joustinneuletta n. 8 cm. Päätä silmukat neuloen joustinta. 
 
Halkion vasen reunus 
Poimi ohuemmalle pyöröpuikolle työn oikealta puolelta halkion reunasta n. 35 (37) 37 (39) 39 (41) s aloittaen 
pääntien reunuksen puolivälistä. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 4 cm. Päätä silmukat neuloen joustinta. 
 
Halkion oikea reunus 
Neulo kuten vasen reunus (aloita poimiminen halkion alareunasta), mutta neulottuasi 2 cm, tee 4 napinläpeä. 
Sijoita ylin napinläpi 3 s:n päähän yläreunasta, alin 4 cm päähän alareunasta ja loput tasaisin välein. Tee 
napinläpi päättämällä napin koosta riippuen 1-2 s ja luo seuraavalla krs:lla uudet s:t päätettyjen tilalle. 
 
Kädenteiden reunukset 
Poimi ohuemmalle pyöröpuikolle kädentieltä op:lta n. 72 (76) 80 (80) 84 (84) s ja neulo suljettuna neuleena 2 
o, 2 n -joustinneuletta n. 4 cm. Päätä s:t neuloen joustinta. 
 
Viimeistely 
Taita pääntien reunus kaksin kerroin ja ompele reuna kiinni nurjalle. Ompele halkion alareunassa reunukset 
kiinni halkiota varten päätettyihin silmukoihin, napinläpireunus päällimmäiseksi. Kiinnitä napit. 
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