
Tiheys
18 s ja 26 krs sileää neuletta / 
kirjoneuletta = 10 x 10 cm. 

Neulo mallitilkku ja vaihda 
puikkokokoa tarvittaessa. Jos 
sinulla on enemmän silmukoita 
10 cm:llä, ota paksummat 
puikot. Jos sinulla on vähemmän 
silmukoita 10 cm:llä, ota 
ohuemmat puikot.

Jos tiheytesi on erilainen 
kirjoneuleessa ja yksivärisessä 
neuleessa, vaihda puikkokokoa 
tarpeen mukaan, jotta tiheys 
pysyy samana.

Valmiin neuleen mitat
   XS  (S)  M/L  (XL)  XXL  
Rinnanympärys:  80  (93)  106  (120)  133  cm  
Pituus (keskitaka): 54  (57)  61  (64)  67 cm 
Hihan sisäpituus:  45  (46)  47  (48)  49  cm

Puikot 
4,5 ja 5 mm pyöröpuikot (80 cm ja 40 cm) sekä  
4,5 ja 5 mm sukkapuikot hihoja varten (tai käsialan mukaan) 
Jos neulot luupaten, riittää yksi pitkä pyöröpuikko 
kumpaakin kokoa.

Muut tarvikkeet 
Lankojen päättelyyn tylppäkärkinen suurisilmäinen neula, 
silmukkamerkkejä

Kurkien mailla Raglanhihainen kirjoneulepaita 
Suunnittelija: Merja Palin



Mallineuleet ja tekniikat
• Sileä neule: kaikki silmukat oikein

• Kirjoneule: sileää neuletta kaavion mukaan

• Ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 
neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli

• Lisäys: ota silmukoiden välinen lankalenkki 
vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen 
oikein

Hyvä tietää
• Paita neulotaan suljettuna neuleena, 

alhaalta ylöspäin

• Muista lankadominanssi kirjoneuleessa. Se 
tuo kuviot paremmin esille ja kirjoneuleesta 
tulee tasaisempaa.

Lanka 
Hjertegarn Lima (100 % villa, 50 g = 100 m)

  Aava      Ruska 
  harmaapohjainen väritys   keltapohjainen väritys

Pohjaväri  vaaleanharmaa 434    okrankeltainen 3810 7 (9) 10 (12) 13 kerää 
Kuvioväri 1  tumma violetti 710   tummanharmaa 404  1 kerä
Kuvioväri 2  kanerva 1850    ruskea 211   1 (2) 2 (2) 2 kerää 
Kuvioväri 3  terrakotta 1148   fuksia 1890   1 kerä 
Jos haluat pidemmän helman tai hihat, varaa pohjavärin lankaa enemmän.

Aava Ruska



Miehusta 
Luo ohuemmilla puikoilla pohjavärillä 144 (168) 
192 (216) 240 s ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. 
Neulo pohjavärillä 1 krs oikein. Laita kerroksen 
vaihtumiskohtaan silmukkamerkki. 

Neulo valepalmikkoresori: 

1.-3. krs: *2 o, 2 n*, toista *-* koko krs:n ajan. 

4. krs: *neulo 2 o yhteen, tee langankierto, 2 n*, 
toista *-* koko krs:n ajan.

Seuraavalla kerroksella neulo langankierto aina 
takareunasta, jotta ei tule reikää. Neulo kerrokset 
1-4 yhteensä 3 kertaa ja kerrokset 1-3 vielä kerran. 

Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo pohjavärillä 
2 krs sileää neuletta. Neulo kuvio 1. Neulo heti 
kuvion 1 perään kuvio 2 ilman välikerroksia.

Neulo kuvion jälkeen sileää neuletta pohjavärillä, 
kunnes miehustan pituus on 35 (36) 38 (40) 41 cm. 
Voit tehdä miehustasta pidemmän tai lyhyemmän 
oman vartalosi mukaan. Viimeisellä kerroksella 
päättele kerroksen alussa 4 (4) 5 (6) 7 s, neulo 
64 (76) 86 (96) 106 s, päättele 8 (8) 10 (12) 14 s, 
neulo 64 (76) 86 (96) 106 s ja päättele 4 (4) 5 (6) 
7 s. Jätä miehusta odottamaan, kunnes hihat on 
neulottu.

Hihat
Luo ohuemmilla sukkapuikoilla 40 (44) 48 (48) 52 
s ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo pohjavärillä 
1 krs oikein. Laita kerroksen vaihtumiskohtaan 
silmukkamerkki. Neulo valepalmikkoresori kuten 
miehustassa. Vaihda paksumpiin puikkoihin. Neulo 
2 krs sileää neuletta lisäten ensimmäisellä sileällä 
kerroksella tasaisesti 2 (4) 0 (0) 2 silmukkaa. 
Neulo kuvio 1. Neulo kuvion jälkeen 1 krs sileää 
neuletta pohjavärillä. Aloita lisäykset: lisää 1 s 
sekä kerroksen alussa että lopussa. Tee tällaiset 
lisäykset joka 7. kerroksella, yhteensä 11 (10) 12 
(14) 14 kertaa. Silmukoita on nyt 64 (68) 72 (76) 
82. Neulo kunnes hihan pituus on 45 (46) 47 (48) 
49 cm tai haluamasi pituus. Viimeisellä kerroksella 
päättele kerroksen ensimmäiset 4 (4) 5 (6) 7 s sekä 
viimeiset 4 (4) 5 (6) 7 s kainaloa varten. Neulo 
toinen hiha samoin. 

Kaarroke 
Yhdistä miehusta ja hihat samalle pyöröpuikolle: 
neulo ensin takakappaleen 64 (76) 86 (96) 106 s, 
neulo sitten hihan 56 (60) 62 (64) 68 s pääteltyjen 
silmukoiden kohdalle, neulo etukappaleen 64 
(76) 86 (96) 106 s seuraavan hihan kohdalle asti, 
neulo toisen hihan 56 (60) 62 (64) 68 s pääteltyjen 
silmukoiden kohdalle. Tämä hihan ja takakappaleen 
väli on kerroksen vaihtumiskohta. Merkitse se 

silmukkamerkillä. Merkitse silmukkamerkillä 
myös muut kolme hihan ja miehustan välikohtaa. 
Kerroksen vaihtumiskohdan silmukkamerkki 
voi olla erilainen kuin muut, jotta kerroksen 
vaihtuminen erottuu helpommin. Puikoilla on nyt 
yhteensä 240 (272) 296 (320) 348 s. 

Neulo pohjavärillä 1 krs ennen kavennuksia. Tee 
raglankavennukset silmukkamerkkien molemmilla 
puolilla joka toisella kerroksella: ennen jokaista 
silmukkamerkkiä neulo 2 silmukkaa yhteen ja 
silmukkamerkin jälkeen tee ylivetokavennus. 
Jokaisella kavennuskerroksella vähenee 8 
silmukkaa. Tee kavennukset yhteensä 19 (22) 24 
(26) 29 kertaa. Kun jäljellä on 88 (96) 104 (112) 
116 s (viimeisenä kavennuskerros), tee pääntie.

Pääntie
Vaihda ohuempiin puikkoihin. Tee pääntielle 
taitettava valepalmikkoresori: 

1.-3. krs: *2 o, 2 n*, toista *-* koko krs:n ajan. 

4. krs: *neulo 2 o yhteen, tee langankierto, 2 n*, 
toista *-* koko krs:n ajan.

Seuraavalla kerroksella neulo langankierto aina 
takareunasta, jotta ei tule reikää. Neulo kerrokset 
1-4 yhteensä 4 kertaa ja kerrokset 1-3 vielä kerran. 

Päättele joustavalla päättelyllä: neulo 1 o, *1 o, 
siirrä 2 s takaisin vasemmalle puikolle ja neulo 
ne oikein yhteen takareunoistaan*. Toista *-*, 
kunnes jäljellä on 1 s. Katkaise lanka ja vedä se 
viimeisen silmukan läpi. Taita reunus kaksin kerroin 
sisäänpäin ja ompele reuna kiinni.

Vinkki! Jos et halua tehdä pääntiestä muhkeaa, 
taitettavaa, voit tehdä sen myös ilman taitosta. 
Neulo silloin kerrokset 1-4 yhteensä 2 kertaa, 
kerrokset 1-3 vielä kerran ja päättele joustavalla 
päättelyllä.
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Viimeistely
Ompele kainaloiden saumat ja päättele kaikki langanpäät. 
Kastele villapaita, purista varovasti irtovedet pois ja muotoile kosteana mittoihinsa tason päälle kuivumaan.


