
 
 
2139 Kolmion mallinen pitsihuivi 
 
Korkeus:   75 cm keskeltä takaa ilman hapsuja 
Leveys:   150 cm ilman hapsuja 
 
Lanka:   Svarta Fåret Mystique (64 % akryyli, 20 % polyesteri, 16 % mohair)  
Langanmenekki:  2 kerää lilaa (05) 
Puikot:  9 mm  
Tiheys:   9 s sileää neuletta puikoilla nro 9 = 10 cm.  Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot 

liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin 
puikkoihin.  

 



Lisäykset tehdään nostamalla lanka silmukoiden välistä ja neulomalla se kiertäen oikein. 
lk = langankierto 
 
 
Huivi neulotaan poikittain kulmasta kulmaan. 
 
 
Luo 3 s ja neulo ne oikein.  
1. krs: 1 o, lisäys, nosta 2 s neulomatta lanka työ 
edessä. 
2. krs: Neulo o kunnes jäljellä on 1 s, lisäys, 1 o.   
3. krs: 1 o, lk, 2 o yhteen, nosta 2 s neulomatta lanka työn edessä. 
4. krs: Neulo kaikki s:t oikein. 
5. krs: 1 o, lisäys, neulo o kunnes jäljellä on 2 s, nosta 2 s neulomatta lanka työn edessä. 
6. krs: Neulo o kunnes jäljellä on 1 s, lisäys, 1 o.   
7. krs: 1 o, *lk, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, nosta 2 s neulomatta lanka työn edessä. 
Toista kerroksia 4-7 kunnes työssä on 61 s. 
 
Aloita työn kaventaminen: 
1. krs: Neulo kaikki s:t o. 
2. krs: 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on 2 s, nosta 2 s neulomatta lanka työn edessä.  
3. krs: Neulo o kunnes jäljellä on 2 s, 2 o yhteen. 
4. krs: 1 o, *lk, 2 o yhteen*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, nosta 2 s neulomatta lanka työn edessä. 
Toista kerroksia 1-4 kunnes jäljellä on 5 s. Tee vielä kerrokset 1, 2 ja 3. Päättele loput s:t. 
 

 
Leikkaa langasta n. 50 cm pituisia pätkiä ja tee 4 
langalla tupsut, jotka kiinnitetään reunoihin 
jokaisen reiän kohdalle. Vedä langat kaksin 
kerroin reiän läpi ja tee solmu niin lähelle reunaa 
kuin saat. Jaa jokainen tupsu kahteen 4 langan 
ryhmään ja solmi toinen solmu n. 4 cm päähän 
reunasta niin, että solmuun tulee 4 lankaa 
kahdesta vierekkäisestä tupsusta, yhteensä 8 
lankaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malli ja ohje: Svarta Fåret AB/ Annis Juhlin-Duran 
Lankojen myyntipaikka:  
Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut:  
Nordia Produkter Oy, posti@lankamaailma.fi 
 

Neulontasuunta 


