
 
 
Taaperon villahousut 
 
Koko: n. 80/86 cm 
Lahkeen sisäpituus: 33 cm  
Nilkan ympärys: 16 cm 
Reiden ympärys: 32 cm  
Lantionympärys: 60 cm 
Haarakorkeus: 24 cm takaa, 22 cm edestä 
 
Lanka: Cewec Blossom (75% villa, 25% polyamidi, 100 g = 264 m), 2 kerää 
Puikot: sukkapuikot 3,5 mm ja 4 mm, pyöröpuikot 4 mm/50 cm TAI pyöröpuikot 3,5 mm ja 4 mm 
magic loop -tekniikkaan soveltuvassa pituudessa.  
Tiheys: n. 20 s = 10 cm. Joustimet 3,5 mm puikoilla ja sileä neule 4 mm puikoilla. 



Lahje 
Aloita lahkeensuusta, voit neuloa halutessasi molemmat lahkeet yhtä aikaa samalla pyöröpuikolla magic 
loop -menetelmällä tai tavalliseen tapaan yksi kerrallaan. Luo 46 s ja neulo 1 o 1 n -joustinneuletta 9 
cm, merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja vaihda sileään neuleeseen ja neulo 1 krs. Neulo 1 silmukka ja 
lisää 1 s, neulo sileää kunnes kerroksella on jäljellä 1 s, lisää 1 s ja neulo viimeinen silmukka. Toista 
tällaiset lisäykset joka 6. krs yhteensä 8 kertaa, sitten joka 5. krs 1 kerran, joka 4. krs 1 kerran, joka 3. 
krs 3 kertaa (= yhteensä 72 s). Neulo sileää, kunnes työn pituus on n. 33 cm. Neulo toinen lahje samoin.  
 
Yhdistäminen 
Neulo ensin toisen lahkeen silmukat ja lisää kerroksen loppuun 4 s. Neulo sitten toisen lahkeen 
silmukat ja lisää kerroksen loppuun 4 s. Työssä on nyt yhteensä 152 s. Katkaise toisen lahkeen lanka. 
Neulo 1 krs sileää ja merkitse samalla uusien silmukoiden keskikohta merkillä, lopeta krs jälkimmäisen 
merkin kohdalle, tämä on keskitakasauma ja kerroksen vaihtumiskohta.  
 
Haarakavennukset 
Aloita haarakavennukset: neulo 1 o, ylivetokavennus, neulo kunnes jäljellä on 3 s ennen KE-merkkiä, 
neulo 2 o yhteen, 1 o ja nosta merkki puikolta toiselle. Neulo 1 o, ylivetokavennus, neulo kunnes jäljellä 
on 3 s ennen KE-merkkiä, neulo 2 o yhteen, 1 o. Kerrokselta on kavennettu 4 s. Neulo 1 krs ilman 
kavennuksia. Tee tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 7 kertaa. 
 
Takakappaleen korotus 
Kun kappaleen korkeus haarasta mitattuna on n. 9 cm ja haarakavennukset ovat valmiit, aloita 
takakappaleen korotus lyhennetyillä kerroksilla. Neulo 5 s, kierrä lanka seuraavan silmukan ympäri ja 
käännä työ (=K&K). Neulo 10 s nurin, K&K. Neulo 16 s oikein, neulo samalla edellisen kerroksen 
kääntymiskohdassa oleva lankalenkki yhteen silmukan kanssa, K&K. Neulo 23 s nurin, K&K. Neulo 29 s 
oikein, K&K. Neulo 35 s nurin, K&K. Neulo 41 s oikein, K&K. Neulo 47 s nurin, K&K.  
Jatka sileän neulomista pyöröneuleena, kunnes kappaleen korkeus on etukpl:n haarasta mitattuna n. 15 
cm. Tee kavennuskerros: *Neulo 3 o, 2 o yhteen*, toista *-* yhteensä 24 kertaa, neulo 4 o, silmukoita 
on jäljellä 100 s. 
 
Vyötärön joustin 
Neulo 2 o 2 n -joustinneuletta n. 8 cm. Päättele silmukat.  
 
Viimeistely 
Ompele haarasauma umpeen ja päättele langanpäät, höyrytä housut kevyesti. 
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