3811 Pitkä neuletakki
Koko:
Vartalonympärys:
Pituus:
Hihan pituus:
Lanka:
Langan menekki:
Puikot:
Tiheys:

S
(M)
L
(XL)
XXL
88
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cm
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(86)
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cm
48
(47)
46
(46)
45
cm
Cewec Tibet (24 % jakki, 55 % merinovilla, 21 % polyamidi) 25 g = 190 m
8
(9)
10
(11)
12
kerää vaaleanruskeaa (03)
Pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 3,5 ja 4
26 s sileää neuletta puikoilla nro 4 = 10 cm

Etu- ja takakappale
Luo 241 (261) 281 (301) 321 s pyöröpuikoille nro 3,5. Neulo edestakaisin joustinneuletta seuraavasti (1. krs
on nurjan puolen krs): Neulo ensimmäiset 14 s näin: 1 o (=reunasilmukka, rs), *1 kiertäen nurin, 1 o* 6 kertaa,
1 kiertäen nurin; neulo 3 seuraavaa silmukkaa: 1 o, 1 n, 1 o (= koristereunus). Toista sitten *-* kunnes jäljellä
on 17 s. Neulo 1 o, 1 n, 1 o. Toista taas *-*, kunnes jäljellä on 2 s. Neulo 1 s kiertäen nurin ja reunasilmukka
oikein.
2. krs: Neulo ensimmäiset 14 s näin: rs, *1 kiertäen oikein, 1 n* 6 kertaa, 1 n, nosta 1 s neulomatta lanka työn
takana, 1 n, jatka *-*, kunnes jäljellä on 17 s. Neulo 1 n, nosta 1 s neulomatta lanka työn takana, 1 n
(koristereunus). Toista *-* ja lopuksi rs.

Jatka resoria näin, kunnes sen korkeus on 6 cm. Vaihda puikkoihin nro 4. Jatka kummassakin reunassa 17
reunussilmukalla kuten aiemmin (joustin ja koristereunus) ja neulo niiden välissä sileää neuletta. Laita merkit
etu- ja takakappaleiden väliin niin, että molempiin etukappaleisiin tulee 65 (68) 72 (77) 82 s ja
takakappaleeseen 111 (125) 137 (147) 157 s.
3. krs:lla sileää neuletta tee lyhennetyt krs:t etukappaleissa seuraavasti:
Lyhennetty kerros A (työn oikea puoli): Neulo kuten aiemmin, kunnes jäljellä on reunan 17 s, käänny, nosta 1 s
nurin neulomatta lanka työn edessä, vie lanka edestä taakse oikean puikon ylitse ja vedä se kireälle. Kun
kiristät lankaa, silmukka ”napsahtaa” puikolla ympäri niin, että puikolle tulee näkyviin edellistä kerrosta
alemman kerroksen silmukkalenkin kummatkin reunat. Käsittele silmukkaa kuitenkin normaalisti yhtenä
silmukkana.
Lyhennetty kerros B: Neulo kunnes jäljellä on reunan 17 s, käänny, nosta 1 s neulomatta ja kiristä se.
Jatka neuloen kaikilla silmukoilla kuten aiemmin. Kun neulot ”kiristetyn” silmukan käännöskohdassa, neulo se
tavallisesti oikein oikealla puolella ja nurin nurjalla.
Toista lyhennetyt kerrokset työn loppuun asti niin, että aina joka 9. ja 10. krs ovat lyhennettyjä.
Neulo kunnes työn korkeus on 49 (50) 51 (52) 53 cm. Aloita sitten pääntien v-kavennukset. Kavennukset
tehdään op:lla 17 s:n reunusten vieressä. Neulo 17 s:lla kuten aiemmin, neulo 2 s takareunoistaan oikein
yhteen, neulo kunnes jäljellä on 19 s, neulo 2 o yhteen, neulo loput 17 s kuten aiemmin. Tee kavennukset joka
8. krs yhteensä 4 (4) 4 (4) 5 kertaa = 61 (64) 68 (73) 77 s. (Huom! Jos lyhennetyt krs:t osuvat samalle krs:lle
kuin v-kavennus, siirrä lyhennettyjen krs:ten tekeminen seuraaville oikean ja nurjan puolen kerroksille.) Kun
työn korkeus on 20 (21) 22 (23) 23 cm vähemmän kuin koko korkeus, aloita kädentien kavennukset. Päätä
molempien sivumerkkien kohdalla 10 (12) 14 (16) 16 s kädentietä varten (puolet s:ista päätellään etu- ja
puolet takakappaleen puolelta). Etukappaleissa on nyt 56 (58) 61 (65) 69 s ja takakappaleessa 101 (113) 123
(131) 141 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.
Hihat
Luo 60 (62) 64 (66) 66 s sukkapuikoille nro 3,5. Neulo 1 o kiertäen, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 5
cm. Vaihda puikkoihin nro 4 ja jatka sileää neuletta. Laita merkki krs:n vaihtumiskohtaan. Kun hihan korkeus
on 6 cm, lisää 1 s krs:n alussa ja lopussa 1 s:n päässä merkistä (2 s lisääntyy). Toista lisäykset joka 10. krs
kunnes työssä on yhteensä 84 (90) 94 (98) 102 s. Neulo kunnes hihan korkeus on n. 48 (47) 46 (46) 45 cm.
Päätä merkin molemmin puolin 5 (6) 7 (8) 8 s (= yht. 10 (12) 14 (16) 16 s). Hihassa on nyt 74 (78) 80 (82) 86 s.
Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.
Kaarroke
Neulo kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle hihat kädenteiden kohdalle. Kavenna samalla yhteensä 4 s
neulomalla kaikissa kappaleiden vaihtumiskohdissa 2 o yhteen (kummankin kappaleen reunimmainen s).
Merkitse yhteenneulotut s:t. Työssä on yhteensä 357 (381) 401 (421) 447 s. Neulo tästä lähtien oikean
puolen krs:illa merkki-s:t oikein ja niiden molemmin puolin 1 s nurin. Neulo nurjalla vastaavasti merkki-s nurin
ja molemmin puolin 1 s oikein.
Seuraavalla oikean puolen krs:lla aloita raglankavennukset: neulo kunnes merkkiä edeltää 2 s, neulo 2 s
takareunoistaan oikein yhteen, 1 n (=merkki-s), 2 o yhteen. Toista kavennukset jokaisen merkin kohdalla,
krs:lla kaventuu yhteensä 8 s. Tee raglankavennukset joka 4. krs:lla yhteensä 11 (12) 12 (13) 13 kertaa ja
sitten joka 2. krs:lla 16 (17) 17 (17) 17 kertaa. Jatka samalla pääntien v-kavennuksia joka 8. krs:lla, kunnes niitä
on tehty yhteensä 14 (15) 16 (17) 18 kertaa = 113 (119) 137 (153) 171 s. Päätä sitten kaikki muut silmukat
paitsi reunusten 17 s. Neulo molemmat puolet erikseen. Lisää kaitaleen sisäreunaan 1 s saumavaraksi, neulo
se aina oikein. Neulo kaitale niin pitkäksi, että se ylettää keskelle niskaa. Jätä s:t odottamaan ja neulo toinen
reunus yhtä pitkäksi. Aseta kaitaleet oikeat puolet vastakkain ja yhdistä ne: neulo s:t pareittain oikein yhteen
(aina 1 s kummaltakin puolelta) päätä ne samalla ylivetäen.
Viimeistely
Ompele etukaitaleiden jatkeet pääntielle. Ompele kainalosaumat. Päättele langanpäät huolellisesti. Asettele
työ mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden alle ja anna kuivua.
Malli ja ohje: Sanne Lousdal.
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

