
Kettumetsä-neule kertoo suomalaisesta 
metsästä. Metsän tunnelma, puut, ketut 
ja marjat vievät meidät paidan mukaan 
metsään retkelle. Valmiista paidasta 
tulee hyvä ja lämmin metsäkaveri retkille 
ja vaelluksille.

Suunnittelu ja ohje: 
Taideteollinen suunnittelija Merja Palin

Yleistietoa:

Neuleen suunnittelussa on otettu huomioon 
neulomisen mukavuus. Neuleessa ei ole 
koskaan käytössä kuin kaksi kuviolankaa. 
Tämä on siis helppo ohje myös aloittelevalle 
neulojalle.

Kettumetsä-kaarrokeneule neulotaan 
alhaalta ylös.

Kirjoneuleessa ei ole montaa kohtaa, jossa 
työn nurjalle puolelle muodostuisi liian pitkiä 
lankajuoksuja. Kun lankajuoksun pituus on yli 
viisi silmukkaa, on neuloessa hyvä kiertää 
langat työn takana yhteen.

Lanka: Natur Uld (Hjertegarn) 
100 %  villa 

Koot: XS (S) M (L) XL (XXL)

Neulepaidan miehustan ympärysmitta: 
XS / 80 cm, (S / 90 cm), M / 100 cm, 
(L / 110 cm), XL / 120 cm, ( XXL / 130 cm)

Miehustaosan ja hihojen pituutta voi 
muuttaa oman vartalon tai mieltymyksen 
mukaan, mutta se täytyy huomioida 
lankamäärässä. Jos teet pidemmän kuin 
ohjeessa, varaa enemmän pääväriä.



Tarkista neuletiheys mallitilkun avulla. 
Laske silmukoiden määrä 10 cm:llä. Jos sinun 
neulekäsialasi on tiukempaa kuin ohjeessa, valitse 
paksummat puikot. Jos silmukoita on vähemmän 
kuin ohjeen mukaan, valitse ohuemmat puikot. 
Näin saat varmasti oikeankokoisen villapaidan.

Tämä on tärkeää

Lanka:
Natur Uld (Hjertegarn) 100 g
100 %  villa

Väritys 1: Talvi
Tumma harmaa 500: 6 (6) 7 (7) 8 (9) kerää 
Vaalea harmaa 400:  2 kerää
Oliivinvihreä 523: 1 kerä
Vihreä 6957 : 1 kerä
Vaaleanruskea 920: 1 kerä 
Tummanpunainen 1902: 1 kerä

Väritys 2: Syksy

Beige 910: 6 (6) 7 (7) 8 (9) kerää 
Luonnonvalkoinen 100:  2 kerää 
Mintunvihreä 600: 1 kerä 
Lime 1878: 1 kerä
Oranssinpunainen 1536: 1 kerä
Tumman ruskea 930: 1 kerä

Neuletiheys:
10 cm  = 13 s (6 mm puikoilla)

Puikot ja muut tarvikkeet:
Valitse puikkojen koko neulekäsialasi 
mukaan
Pyöröpuikot 5 mm: 40 cm ja 80 cm 
Pyöröpuikot 6 mm: 40 cm ja 80 cm 
Sukkapuikot: 5 mm ja 6 mm 
Silmukkamerkit
Tylppäkärkinen iso neula



Tarkista neuletiheys mallitilkun avulla. 
Laske silmukoiden määrä 10 cm:llä. Jos sinun 
neulekäsialasi on tiukempaa kuin ohjeessa, valitse 
paksummat puikot. Jos silmukoita on vähemmän 
kuin ohjeen mukaan, valitse ohuemmat puikot. 
Näin saat varmasti oikeankokoisen villapaidan.

Tämä on tärkeää

Lanka:
Natur Uld (Hjertegarn) 100 g
100 %  villa

Väritys 1: Talvi
Tumma harmaa 500: 6 (6) 7 (7) 8 (9) kerää 
Vaalea harmaa 400:  2 kerää
Oliivinvihreä 523: 1 kerä
Vihreä 6957 : 1 kerä
Vaaleanruskea 920: 1 kerä 
Tummanpunainen 1902: 1 kerä

Väritys 2: Syksy

Beige 910: 6 (6) 7 (7) 8 (9) kerää 
Luonnonvalkoinen 100:  2 kerää 
Mintunvihreä 600: 1 kerä 
Lime 1878: 1 kerä
Oranssinpunainen 1536: 1 kerä
Tumman ruskea 930: 1 kerä

Neuletiheys:
10 cm  = 13 s (6 mm puikoilla)

Puikot ja muut tarvikkeet:
Valitse puikkojen koko neulekäsialasi 
mukaan
Pyöröpuikot 5 mm: 40 cm ja 80 cm 
Pyöröpuikot 6 mm: 40 cm ja 80 cm 
Sukkapuikot: 5 mm ja 6 mm 
Silmukkamerkit
Tylppäkärkinen iso neula

Hihat:
Luo vaalealla harmaalla (1.) tai valkoisella (2.) 32(34)36(38)40(40) s 5 mm sukkapuikoille.
Neulo suljettuna neuleena 9 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta. Aseta kerroksen vaihtumiskohtaan puikolle silmuk-
kamerkki, niin tiedät kun kerros vaihtuu.
Vaihda 6 mm:n sukkapuikoille ja neulo sileää neuletta yksi kerros samalla lisäten 4(2)0(4)2(2) s tasaisesti 
kerroksen aikana. Lisäysten jälkeen työssä on 36(36)36(42)42(42) silmukkaa.
Neulo kuvio 1. Kuvio toistuu hihassa 6(6)6(7)7(7)kertaa.
Jatka päävärillä. Neulo 1 krs päävärillä sileää neuletta. Tarkista, että sinulla on silmukkamerkki kerroksen 
vaihtumisen merkkinä. Lisää kerroksen alussa ja lopussa merkin molemmin puolin 1 s joka 8. kerroksella, 
kunnes silmukoita on 48(52)52(58)58(60). Neulo kunnes hihan pituus on 46(47)48(48)50(50) cm. Tarkista 
hihan sopiva pituus mittamaalla oman kätesi pituus kainalosta ranteeseen.  Päättele hihan keskeltä, kainalon 
puolelta 6(8)8(10)10(12) s. Tee päättely viimeisellä kerroksella niin että puolet silmukoista päätellään 
kerroksen alussa ja puolet lopussa.
Neulo toinen hiha samalla tavalla.

Kaarroke:
Yhdistä hihan ja vartalon silmukat samalle pyöröpuikolle pääväriä käyttäen. Kavenna koossa L ja XL 4 silmuk-
kaa kerroksen aikana tasaisesti, muut koot eivät vaadi kavennuksia.  Aloita neulomalla ensimmäisen hihan 
silmukat samalle pyöröpuikolle miehustaosan silmukoiden perään. Hihan ja miehustan päätellyt silmukat 
tulevat samaan kohtaan.  Tämän jälkeen jatka neulomalla miehustan silmukoita toisen hihan kohdalle asti 
(päätellyt silmukat). Neulo toisen hihan silmukat miehustan silmukoiden perään samalla tapaa kuin ensim-
mäisen hihan kohdalla. Päätellyt silmukat hihassa ja vartalossa tulee tässäkin samalle kohtaa. Jatka tämän 
jälkeen neulomalla kerros loppuun. 
Nyt pyöröpuikolla on 180(192)204(216)228(240) silmukkaa.
Tähän kohtaan laitetaan puikolle silmukkamerkki, kerros vaihtuu kaarrokekuvion ajan tässä kohdassa. Neulo 
kaarrokkeen kuvio, kuvio 2. Kuvio toistuu 15(16)17(18)19(20) kertaa. 
Kavennukset on merkattu V-merkillä. Kavenna neulomalla V-merkillä merkityt vierekkäiset silmukat yhteen. 
Ohjeessa on muutamia kerroksia, joita ei neulota XS, S, M tai L -koossa. Sekä kavennukset että väliin 
jätettävät kerrokset on merkattu kaavion sivuun.

Pääntie:
Kuvion jälkeen neulo vaalean harmaalla (väritys 1) tai valkoisella (väritys 2) 1 o, 1 n -joustinneuletta 
4(4)4(5)5(5) kerrosta. Vaihda lankaväriksi pääväri ja neulo neljä kerrosta sileää neuletta.
Päättele silmukat joustavalla päättelyllä, jotta pääntiestä ei tule kireä: neulo 2 silmukkaa oikein, siirrä silmukat 
vasemmalle puikolle, neulo samat 2 s takaa oikein yhteen, *neulo 1 s oikein, siirrä silmukat takaisin vasem-
malle puikolle ja neulo samat 2 s takaa oikein yhteen.*
Toista **, kunnes jäljellä on 1 s. Katkaise lanka, ja vedä se silmukan läpi.

Miehusta:
Luo vaalealla harmaalla (1.) tai valkoisella (2.) 108(120)132(144)156(168) s 5 mm 
pyöröpuikolle. Neulo suljettuna neuleena 9 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta. Aseta 
kerroksen vaihtumiskohtaan puikolle silmukkamerkki, niin tiedät kun kerros vaihtuu.
Ota käyttöön 6 mm pyöröpuikot  ja neulo yksi kerros sileää neuletta.
Neulo kuvio 1.
Kuvion jälkeen jatka päävärillä kunnes neuleen pituus on 39(41)42(43)45(46)  cm tai 
haluttu pituus oman vartalon mukaan.
Viimeisellä kerroksella päättele molempien kainaloiden kohdalla 6(8)8(10)10(12) 
silmukkaa seuraavasti:  päättele 6(8)8(10)10(12) silmukkaa, neulo 
48(52)58(62)68(72) silmukkaa, päättele 6(8)8(10)10(12) silmukkaa, neulo 
48(52)58(62)68(72) silmukkaa.



Kuvio1:

Väritys 1: Talvi Väritys 2: Syksy
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Kuvio 2:
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7.8.9.10.11.12.
ei neulota koossa XS,S,M,L

Kavennus =  165(176)187(198) 
209(220) s 

Kavennus =  135(144)153(162) 
171(180) s

Kavennus =  105(112)119(126) 
133(140) s

Kavennus =  75(80)85 
(90)95(100) s

ei neulota koossa XS,S 

Kavennus =  60(64)68(72) 
76(80) s
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ei neulota koossa XS,S,M,L
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209(220) s
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Ompele yhteen kainalon silmukat. Päättele langat.
Viimeistele neule pesemällä käsin villapesuun sopivalla 
pesuaineella. Kuivaa tasona. Älä roikota neuletta 
märkänä, enimmät vedet voit kuivata aluksi laittamalla 
neule pyyhkeiden väliin.

Viimeistely Onnittelut, olet saanut Kettumetsä-
neuleen valmiiksi. Nauti siitä!
Jaa kuvia sosiaaliseen mediaan, käytä 
#lankamaailma #kettumetsä
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