414578 Pitkä neuletakki ja kaulahuivi
NEULETAKKI
Koko: S (M) L (XL) XXL
Vartalonympärys: 92 (98) 103 (110) 116 cm
Pituus: 84 (85) 86 (87) 88 cm
Lanka: Hjertegarn Lima (100% villa)
Langanmenekki: 16 (17) 18 (19) 20 kerää sinistä v. 1107
Muut tarvikkeet: 1 suuri nappi (halkaisija n. 40 mm)

HUIVI
Koko: n. 190 x 21 cm
Lanka: Hjertegarn Lima (100% villa)
Langanmenekki:
3 kerää vaaleanharmaata v. 434
2 kerää keltaista v. 3810
2 kerää puuterinväristä v. 2250
2 kerää sinistä v. 1107
Puikot: nro 4 ja 4,5, pyöröpuikot nro 4 ja 4,5 (80 cm)
Neuletiheys: 18 s ja 24 krs sileää neuletta = 10 x 10
cm; 18 s ja 36 krs ainaoikeaa = 10 x 10 cm
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian
löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.
NEULETAKKI
Kohoraitaneule:
1. krs (op): neulo oikein.
2. krs (np): neulo nurin.
3. krs (op): neulo oikein.
4. krs (np): neulo oikein (= kohoraita). Toista krs:ia 1-4.
Kappaleet neulotaan yksitellen pyöröpuikolla edestakaisin.
Takakappale: Luo 116 (122) 128 (134) 140 s pyöröpuikolla nro 4 ja neulo edestakaisin 10 cm ainaoikeaa. Neulo
viimeisenä np:n krs. Vaihda pyöröpuikkoon nro 4,5 ja neulo seuraavasti: 1 rs o, 10 (12) 14 (16) 18 s
kohoraitaneuletta, 94 (96) 98 (100) 102 s sileää neuletta, 10 (12) 14 (16) 18 s kohoraitaneuletta, 1 rs o. Neulo tämän
jaon mukaan, ja aloita 3. krs:lla kavennukset mol. reunoissa: neulo 1 rs o, 10 (12) 14 (16) 18 s kohoraitaneuletta, 2 o
yhteen, neulo kunnes jäljellä on 2 s sileää neuletta, 1 ylivetokavennus, 10 (12) 14 (16) 18 s kohoraitaneuletta, 1 rs o.
Toista tällaiset kavennukset joka 8. krs:lla yhteensä 15 kertaa = 86 (92) 98 (104) 110 s. Kun työn korkeus on 61 cm,
päätä mol. reunoissa kädentietä varten 3 (5) 7 (9) 11 s. Aloita seur. op:n krs:lla raglankavennukset: neulo 1 rs o, 7 s
kohoraitaneuletta, 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on 2 s sileää neuletta, 1 ylivetokavennus, 7 s kohoraitaneuletta, 1
rs o. Tee tällaiset raglankavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 25 (26) 27 (28) 29 kertaa. Päätä loput 30 s kerralla.
Vasen etukappale: Luo 64 (67) 70 (73) 76 s pyöröpuikolla nro 4 ja neulo 10 cm ainaoikeaa. Neulo viimeisenä np:n
krs. Vaihda pyöröpuikkoon nro 4,5 ja neulo seuraavasti: 1 rs o, 10 (12) 14 (16) 18 s kohoraitaneuletta, neulo sileää
neuletta kunnes jäljellä on 8 s, neulo lopuilla 8 s:lla ainaoikeaa (= etureunus). Huom! Varo neulomasta etureunuksen
s:illa liian tiukkaa, jotta reunus ei vedä neuletta kasaan pystysuunnassa. Neulo tämän jaon mukaan ja aloita 3. krs:lla
(op) kavennukset krs:n alussa: neulo 1 rs o, 10 (12) 14 (16) 18 s kohoraitaneuletta, 2 o yhteen, neulo krs loppuun.
Toista tällainen kavennus joka 8. krs:lla yhteensä 15 kertaa = 49 (52) 55 (58) 61 s. Samaan aikaan, kun työn korkeus
on 34 cm, neulo taskupussi: laske op:n krs:lla etureunasta alkaen vasemmalta oikealle 16 (17) 18 (19) 20 s ja ota
seuraavat 27 s puikoille nro 4,5 taskupussia varten. Jätä loput s:t odottamaan ja neulo taskupussin 27 s:lla sileää
neuletta (neulo mol. reunoissa 1 rs aina oikein). Kun taskupussin korkeus on 37 cm, neulo viimeisenä np:n krs. Jatka
sitten neuloen taas kaikilla etukpl:n s:illa mukaan lukien taskupussin 27 s. Jatka kavennuksia sivussa ohjeen mukaan.
Kun työn korkeus on 61 cm, päätä op:n krs:n alussa 3 (5) 7 (9) 11 s kädentietä varten. Aloita seur. op:n krs:lla
raglankavennukset op:n krs:ten alussa: neulo 1 rs o, 7 s kohoraitaneuletta, 2 o yhteen, neulo krs loppuun. Tee
tällainen raglankavennus joka 2. krs:lla yhteensä 16 (17) 18 (19) 20 kertaa = 30 s. Päätä sitten np:n krs:ten alussa
pääntietä varten 1 x 11 s, 2 x 3 s, 3 x 2 s ja 1 x 1 s jatkaen samalla raglankavennuksia toisessa reunassa vielä 3 kertaa.
Jäljellä on 3 s. Katkaise lanka, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s yhteen, vedä nostettu s kavennuksen yli ja vedä
langanpää viimeisen s:n läpi.

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukpl:n peilikuvaksi. Tee sivussa kavennukset op:n krs:ten lopussa neulomalla
kunnes sileää neuletta on jäljellä 2 s, 1 ylivetokavennus, 10(12)14(16)18 s kohoraitaneuletta, 1 rs o. Laske
taskupussia varten s:t etureunasta alkaen oikealta vasemmalle. Päätä kädentietä varten np:n krs:n alussa ja tee
raglankavennukset op:n krs:ten lopussa neulomalla kunnes jäljellä on 2 s sileää neuletta, 1 ylivetokavennus, 7 s
kohoraitaneuletta, 1 rs o. Päätä pääntietä varten op:n krs:ten alussa.
Oikea hiha: Luo 46 (46) 48 (50) 52 s puikoilla nro 4 ja neulo 10 cm ainaoikeaa. Samaan aikaan, kun työn korkeus on 6
cm, lisää 1 s mol. reunoissa rs:n sisäpuolella. Tee tällaiset lisäykset vuorotellen joka 8. ja joka 10. (joka 8.) vuorotellen
joka 6. ja joka 8. (joka 6.) vuorotellen joka 4. ja joka 6. krs:lla yhteensä 10 (13) 14 (16) 18 kertaa = 66 (72) 76 (82) 88
s. Samaan aikaan, kun ainaoikean korkeus on 10 cm, jatka neuloen kohoraitaneuletta. Kun työn korkeus on n. 46-47
cm, ja olet viimeksi neulonut kohoraitaneuleesta saman kerroksen kuin taka- ja etukpl:n kädentiellä, päätä mol.
reunoissa 3 (5) 7 (9) 11 s. Aloita seur. op:n krs:lla raglankavennukset: neulo 1 rs o, 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on
3 s, 1 ylivetokavennus, 1 rs o. Tee tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 23 (24) 25 (26) 27 kertaa. Päätä
sitten op:n krs:ten alussa 3 x 4 s (3 x 4 s) 2 x 3 s, 1 x 4 s (2 x 3 s, 1 x 4 s) 2 x 3 s, 1 x 4 s jatkaen samalla toisessa
reunassa raglankavennuksia vielä 2 kertaa.
Vasen hiha: Neulo oikean hihan peilikuvaksi, eli tee lopussa päättämiset np:n krs:ten alussa.
Viimeistely: Ompele raglansaumat ja hiha-sivusaumat. Ompele taskupussien sivut.
Pääntien reunus: Poimi pääntieltä 118 s puikoilla nro 4. Neulo reunus seuraavasti:
1.-3. krs: neulo oikein.
4. krs (op, kavennuskrs): neulo 9 o, *2 o yhteen, 18 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopuksi 2 o yhteen, 7 o.
5.-7. krs: neulo oikein, mutta tee 6. krs:n alussa napinläpi: neulo 5 o, päätä seuraavat 3 tai 4 s. Luo 7. krs:lla
päätettyjen tilalle uudet s:t.
8. krs (op, kavennuskrs): neulo 8 o, *2 o yhteen, 17 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopuksi 2 o yhteen, 7 o.
9.-11. krs: neulo oikein.
12. krs (op, kavennuskrs): neulo 7 o, *2 o yhteen, 16 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopuksi 2 o yhteen, 7 o.
13. ja 14. krs: Neulo oikein, päätä s:t 14. krs:lla. Kiinnitä nappi.
HUIVI
Värijärjestys: harmaa, keltainen, puuterinvärinen, sininen. Toista värejä tässä järjestyksessä.
Luo 40 s puikoilla nro 4,5 harmaalla ja neulo 1 krs o. Neulo ainaoikeaa koko työn ajan. Neulo seuraavaa krs:ta kunnes
jäljellä on 1 s, neulo viimeinen s keltaisella. Käänny ja neulo 2 s keltaisella, kierrä langat toistensa ympäri jotta
värinvaihtokohtaan ei jää reikää, ja neulo krs loppuun harmaalla. Käänny ja neulo harmaalla kunnes jäljellä on 3 s,
kierrä langat taas toistensa ympäri ja neulo loput 3 s keltaisella. Käänny ja neulo 4 s keltaisella, kierrä langat ja neulo
krs loppuun harmaalla. Jatka tähän tapaan lisäten keltaisten ja vähentäen harmaiden s:iden määrää kunnes harmaat
s:t loppuvat. Neulo seur. krs:lla 1. s puuterinvärisellä, kierrä langat ja neulo loput keltaisella. Käänny ja neulo
keltaisella kunnes jäljellä on 2 s, kierrä langat ja neulo loput puuterinvärisellä. Jatka taas tähän tapaan neuloen
värikolmioita edestakaisin, ota uusi väri aina mainitun värijärjestyksen mukaan. Kun työn korkeus on n. 190 cm, päätä
s:t yksivärisellä kerroksella.

Malli ja ohje: Hjertegarn / Sanne Fjalland
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

