
 
 

Hjertegarn Baby 39-F Raidallinen neuletakki 
 

Koko: 3(6)12(24) kk 
Vartalonympärys: 50(56)61(67) cm 
Pituus: 25(28)32(36) cm 
Lanka: Hjertegarn Blend Bamboo (70 % bambuviskoosi, 30 % puuvilla) 
Langanmenekki: 
2(2)3(3) kerää pääväriä: luonnonvalkoista (0075) tai lilaa (5244) 
1(1)1(2) kerää raitaväriä: harmaata (1361) tai turkoosia (709) 
1 kerä reunusväriä: tummansinistä (6970) tai limenvihreää (7070) 

 
Muut tarvikkeet: 4(4)5(5) nappia 
Puikot: nro 2,5 ja 3 
Neuletiheys: 27 s sileää neuletta puikoilla nro 3 = 10 cm. 



Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian 
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 

 
Raidoitus: *4 krs raitavärillä, 8 krs päävärillä*, toista *-* koko työn ajan. 

 
Takakappale: Luo 73(81)89(97) s puikoilla nro 3 päävärillä. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 3 cm. Neulo sitten 
sileää neuletta raidoittaen ohjeen mukaan, mutta kavenna 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 67(75)83(91) s. Kun 
työn korkeus on 15(17)19(23) cm, päätä mol. sivuissa joka 2. krs:lla kädentietä varten 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 3 x 1 s 
(kaikki koot samoin). Jatka sileää neuletta kunnes työn korkeus on 24(27)30(35) cm. Päätä sitten keskimmäiset 
21(23)25(27) s pääntietä varten ja neulo mol. puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa vielä 1 x 1 s. Kun työn 
korkeus on 25(28)32(36) cm, päätä loput s:t olkaa varten. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 

 
Vasen etukappale: Luo 37(41)45(49) s puikoilla nro 3 päävärillä. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 3 cm. Neulo 
sitten sileää neuletta raidoittaen ohjeen mukaan, mutta kavenna 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 34(38)42(46) 
s. Kun työn korkeus on 15(17)19(23) cm, päätä op:n krs:ten alussa kädentietä varten kuten takakappaleessa, ja 
aloita samaan aikaan toisessa reunassa pääntien viistotus: neulo kunnes op:n krs:lla on jäljellä 3 s, neulo 2 o 
yhteen, 1 o. Tee tällainen kavennus joka 3. krs:lla yhteensä 12(13)14(15) kertaa (tee np:n krs:illa kavennukset 
neulomalla krs:n alussa 1 n, 2 n yhteen). Kun työ on yhtä korkea kuin takakpl, päätä loput s:t olkaa varten. 

 
Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi, eli päätä kädentietä varten np:n krs:ten alussa ja 
tee pääntien viistotus toisessa reunassa neulomalla op:n krs:illa 2 o yhteen takareunoistaan ja np:n krs:illa 2 n 
yhteen takareunoistaan. 

 
Hihat: Luo 35(37)37(39) s puikoilla nro 3 päävärillä ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 3 cm. Neulo sitten sileää 
neuletta raidoittaen ohjeen mukaan, mutta lisää 1. krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 40(42)44(46) s. Lisää mol. 
reunoissa 1 s vuorotellen joka 4. ja joka 6. (vuorotellen joka 4. ja joka 6.) joka 6. (joka 6.) krs:lla kunnes työssä on 
56(60)62(66) s. Kun työn korkeus on 15(17)19(23) cm, päätä hihapyöriötä varten joka 2. krs:lla mol. reunoissa 1 x 
4 s, 3 x 2 s ja 3 x 1 s. Päätä loput s:t kerralla. Neulo toinen hiha samoin. 

 
Kokoaminen: Ompele olka- ja sivusaumat. Ompele hihasaumat ja ompele hihat kädenteille. Etureunukset: 
Poimi puikoilla nro 2,5 reunusvärillä s:t etureunoista aloittaen oikean etukpl:n alareunasta, poimi 1 s joka 
krs:sta jättäen joka 4. krs:n väliin, jätä pääntien viistotuksen kohdalla joka 5. krs väliin, poimi 
niskasta 1 s joka s:sta ja poimi vas. etureunasta s:t kuten oikeasta. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta. Tee 4. krs:lla 
4(4)5(5) napinläpeä vasempaan etureunaan: alin 3 s:n päähän reunasta, ylin pääntien viistotuksen alkuun ja loput 
tasaisin välein. Tee napinläpi päättämällä 2 s ja luo seuraavalla krs:lla uudet s:t päätettyjen tilalle. Päätä s:t 7. 
joustinkrs:n jälkeen. Kiinnitä napit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelu ja ohjeet: Hjertegarn / Betina Jønsen, Amager Strik Design  
Ohjetiedustelut: Lankamaailma, posti@lankamaailma.fi 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 

http://www.lankamaailma.fi/
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