
 
 
Lapsen raitapaita  
Hjertegarn 163-1641 
 
Koko: 2 (4) 6 (8) 10 v 
Rinnanympärys: 62 (67) 72 (77) 82 cm 
Koko pituus: 38 (42) 46 (50) 54 cm 
Langanmenekki: Hjertegarn Merino Cotton (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m) 
3 (4) 4 (5) 5 kerää tummanharmaata (403) 
3 (3) 4 (4) 5 kerää harmaata (435) 
Lankavaihtoehdot: Extrafine Merino 120 (100 % merinovilla), Vidal Alpaca (100 % baby alpakka), Bommix 
Bamboo (70 % bambu, 30 % puuvilla) 
Huom! Mikäli käytät vaihtoehtoista lankaa, langanmenekki voi poiketa ohjeesta. 
 
Puikot: nro 2,5, 3 ja 3,5 
Muut tarvikkeet: 3 (3) 4 (4) 4 nappia 



 
Tiheys: 24 s ja 32 krs sileää neuletta puikoilla nro 3,5 = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos 
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  
 
Lyhennykset ja selitykset: 
s = silmukka, o = oikein, n = nurin, krs = kerros, yht. = yhteen, krt = kertaa, rs= reunasilmukka 
ainaoikein: neulo kaikki kerrokset oikein 
sileä neule: neulo oikean puolen kerrokset oikein, nurjan puolen kerrokset nurin 
lisäys: nosta lanka silmukoiden välistä ja neulo se kiertäen oikein 
ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s, vedä nostettu silmukka neulotun yli 
 
Huom! Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka aina oikein.  
Jos ohjeessa on vain yksi luku, se koskee kaikkia kokoja.  
 
Takakappale: 
Luo tummanharmaalla langalla 74 (78) 86 (90) 98 s puikoilla nro 3,5. Vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo 1 krs n 
(= nurjan puolen krs). Neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 4 krs (krs:n alkuun ja loppuun tulee 2 o). Vaihda 
puikkoihin nro 3,5 ja aloita sileä neule. Lisää 1. krs:lla silmukkamääräksi tasaisesti 76 (82) 88 (94) 100 s. Jatka 
raidoittaen 4 krs harmaalla, 4 krs tummanharmaalla koko työn ajan. Kun työn korkeus on 24 (27) 30 (33) 36 
cm, päätä kädentietä varten molemmista reunoista joka toinen krs 1 x 4 (5) 6 (6) 7 s ja 1 x 2 s. Kavenna tämän 
jälkeen molemmissa reunoissa 1 s seuraavasti: 1 rs, 2 o yht., neulo kunnes jäljellä on 3 s, tee ylivetokavennus, 
rs. Toista nämä kavennukset vielä 3 (3) 3 (4) 4 kertaa = 56 (60) 64 (68) 72 s. Kun kädentien korkeus on 14 (15) 
16 (17) 18 cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset 18 (20) 22 (22) 24 s ja neulo molemmat puolet erikseen. 
Päätä pääntien reunasta vielä joka toinen krs 1 x 2 s ja 1 x 1 s, ja päätä samaan aikaan olkaa varten kädentien 
reunasta 1 x 5 (5) 6 (6) 7 s, 1 x 5 (6) 6 (7) 7 s ja 1 x 6 (6) 6 (7) 7 s. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Etukappale:  
Neulo kuten takakappale kunnes työn korkeus on n. 18 (21) 23 (26) 31 cm. Päätä nurjan puolen krs:lla 
keskimmäiset 4 s halkiota varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Molemmille puolille jää 36 (39) 42 (45) 48 s. 
Tee kädentien kavennukset samalla korkeudella ja samalla tavalla kuin takakappaleessa. Kavennusten jälkeen 
jäljellä on 26 (28) 30 (32) 34 s. Kun kädentien korkeus on 9 (10) 11 (11) 12 cm, päätä pääntien reunasta 4 (5) 6 
(6) 7 s. Päätä pääntien reunasta vielä joka toinen krs 1 x 2 s ja 4 x 1 s = 16 (17) 18 (20) 21 s. Tee olan muotoilu 
samalla korkeudella ja samalla tavalla kuin takakappaleessa. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.  
 
Hihat: 
Luo tummanharmaalla langalla 42 (42) 46 (46) 46 s puikoilla nro 3,5. Vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo 1 krs n 
(= nurjan puolen krs). Neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta 4 krs (krs:n alkuun ja loppuun tulee 2 o). Vaihda 
puikkoihin nro 3,5 ja neulo sileää neuletta raidoittaen kuten takakappaleessa. Lisää samalla 1. krs:lla 
silmukkamääräksi tasaisesti 44 (48) 48 (52) 52 s. Joustimen jälkeen lisää 5. krs:lla 1 s molempiin sivuihin 2 s 
päähän reunasta. Toista lisäykset joka 6. krs kunnes työssä on 66 (72) 76 (82) 86 s. Kun työn korkeus on 24 
(27) 30 (33) 36 cm, päätä pyöriötä varten molemmista reunoista joka toinen krs 1 x 4 (5) 6 (6) 7 ja 1 x 2 s = 54 
(58) 60 (66) 68 s. Kavenna tämän jälkeen molemmissa reunoissa 1 s seuraavasti: 1 rs, 2 o yht., neulo kunnes 
jäljellä on 3 s, tee ylivetokavennus, rs. Toista kavennuksia joka toinen krs, kunnes jäljellä on 36 (36) 34 (36) 34 
s. Päätä molemmista reunoista vielä joka 1 x 2 s, 1 x 4 s ja 1 x 5 s = 14 (14) 12 (14) 12 s. Päätä loput silmukat. 
Neulo toinen hiha samoin.  
 
Viimeistely:  
Höyrytä kevyesti nurjalta kostean liinan läpi. Ompele olkasaumat.  
 
Kaikki reunukset neulotaan tummanharmaalla langalla. Poimi silmukat puikoille nro 2,5 ja neulo ne puikoilla 
nro 3.  
 
Pääntien reunus: 
Poimi silmukat työn oikealta puolelta. Poimi 5 (6) 7 (7) 7 s etukappaleen yläreunan suoralta osalta, 19 (19) 19 
(21) 21 s etukappaleen viistolta osalta, 6 s takakappaleen viistolta osalta, 18 (20) 22 (22) 24 s takakappaleen 



suoralta osalta, 6 s takakappaleen viistolta osalta, 19 (19) 19 (21) 21 s etukappaleen viistolta osalta ja vielä 5 
(6) 7 (7) 7 s toisen etukappaleen yläreunan suoralta osalta. Neulo 6 krs joustinneuletta. Ensimmäinen kerros 
on nurjan puolen kerros: 1 rs, 1 n, * 2 o, 2 n*, toista *-* ja lopuksi 2 o, 1 n, 1 rs. Päätä silmukat joustinneuleella.  
 
Halkion oikea etureunus:  
Poimi 1 s halkiota varten päätettyjen s:iden alapuolelta ja vielä 39 (41) 47 (47) 53 s halkion reunasta (n. 4 s 
aina 5 krs:n matkalta) ja vielä 6 s pääntien reunuksen kohdalta = 46 (48) 54 (54) 60 s. Neulo 6 krs joustinta, 
ensimmäinen kerros on nurjan puolen krs: 1 rs, 1 (2) 1 (1) 2 n, * 2 o, 2 n*, toista *-* ja lopuksi 2 o, 1 (2) 1 (1) 2 
n, rs. Päätä silmukat joustinneuleella.  
 
Halkion vasen etureunus:  
Neulo kuten oikea etureunus, mutta tee 3. krs:lla napinlävet: neulo 12 (12) 9 (9) 12 s, *päätä 2 s, neulo 12 (13) 
11 (12) 12 s*, toista *-*, niin että napinläpiä tulee yhteensä 3 (3) 4 (4) 4, ja neulo lopuksi 4 s. Luo seuraavalla 
krs:lla uudet silmukat päätettyjen tilalle.  
 
Ompele sivu- ja hihasaumat. Aseta etureunat päällekkäin ja ompele ne alareunoistaan kiinni halkioon. 
Kiinnitä hihat. Ompele napit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malli ja ohje: Hjertegarn /Jonna Thue 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
 


