414792 Pitkä neuletakki
Koko: S (M) L (XL) XXL
Vartalonympärys: 93 (100) 106 (113) 120 cm
Pituus: n. 79 (80) 81 (82) 83 cm
Lanka: Hjertegarn Naturuld (100 % villa) tai Extrafine Merino 50 (100 % merinovilla)
Langanmenekki: 1000 (1100) 1200 (1300) 1400 g
Muut tarvikkeet: 8 nappia
Puikot: nro 6 ja 7, pyöröpuikko nro 6 (80 cm)
Neuletiheys: 12 s ja 16 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää,
vaihda ohuempiin puikkoihin.

Rs = Reunasilmukka: Neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen silmukka aina oikein.
Kauluksen mallineule
1. krs (np): neulo oikein.
2. krs (op): 1 rs o, neulo nurin kunnes jäljellä on 1 s, 1 rs o.
3. krs (np): 1 rs o, neulo nurin kunnes jäljellä on 1 s, 1 rs o.
4. krs (op): neulo oikein.
Toista näitä neljää kerrosta.
Takakappale
Luo 78 (82) 86 (90) 94 s puikoilla nro 6 ja neulo 12 cm 2 o, 2 n -joustinneuletta. Neulo viimeisenä np:n krs.
Vaihda puikkoihin nro 7 ja neulo 1 op:n krs oikein kaventaen samalla nurjien raitojen kohdalla tasaisin välein sluvuksi 70 (74) 78 (82) 86 s. Aloita sitten seuraavalla np:n krs:lla mallineule piirroksen mukaan. Laske piirrokseen
merkityn keskikohdan perusteella mistä kohtaa mallineule alkaa reunassa, muista neuloa kummassakin reunassa 1
rs o (rs:t eivät sisälly piirrokseen). Kun työn korkeus on 16 cm, kavenna op:n krs:lla mol. reunoissa seuraavasti: 1
rs o, 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on 3 s, 1 ylivetokavennus, 1 rs o. Tee tällaiset kavennukset 7 cm välein
yhteensä 6 kertaa = 58 (62) 66 (70) 74 s. Kun työn korkeus on 60 cm, päätä mol. reunoissa kädentietä varten 3
(4) 4 (5) 6 s. Aloita sitten raglankavennukset mol. reunoissa: 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 17 (18) 19 (20) 21 kertaa. Päätä loput
18 (18) 20 (20) 20 s kerralla.
Vasen etukappale
Luo 41 (43) 45 (47) 49 s puikoilla nro 6 ja neulo 12 cm joustinneuletta seuraavasti: neulo 1 rs o (= etureuna),
neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta mutta laske aloituskohta niin, että krs:n loppuun eli kpl:n sivureunaan tulee 2 o.
Neulo viimeisenä np:n krs. Vaihda puikkoihin nro 7 ja neulo 1 op:n krs oikein kaventaen samalla nurjien raitojen
kohdalla tasaisin välein 5 s = 36 (38) 40 (42) 44 s. Aloita seuraavalla np:n krs:lla mallineule piirroksen mukaan.
Kohdista mallineule niin, että etureunassa on 1 rs + 1 s + kokonainen 6 nurjan silmukan palkki. Muista neuloa
kummassakin reunassa 1 rs o. Kun työn korkeus on 16 cm, kavenna op:n krs:n alussa neulomalla 1 rs o, 2 o
yhteen, neulo krs loppuun kuten aiemmin. Tee tällainen kavennus 7 cm välein yhteensä 6 kertaa = 30 (32) 34 (36)
38 s. Kun työn korkeus on 60 cm, päätä op:n krs:n alussa kädentietä varten 3 (4) 4 (5) 6 s. Aloita seuraavan op:n
krs:n alussa raglankavennukset: neulo 1 rs o, 2 o yhteen, neulo krs loppuun. Tee tällainen raglankavennus joka 2.
krs:lla yhteensä 10 (11) 12 (13) 14 kertaa = 17 (17) 18 (18) 18 s. Päätä sitten np:n krs:ten alussa pääntietä varten
1 x 4 (4) 5 (5) 5 s, 1 x 2 s ja 3 x 1 s jatkaen samaan aikaan toisessa reunassa raglankavennuksia vielä 5 kertaa eli
kunnes työssä on jäljellä 3 s. Katkaise lanka, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen, vedä nostettu s
yhteenneulottujen yli ja vedä langanpää viimeisen s:n läpi.
Oikea etukappale
Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi: neulo mallineule peilikuvana, tee vyötärön kavennukset op:n krs:ten
lopussa ylivetokavennuksin, päätä kädentietä varten np:n krs:n alussa, tee raglankavennukset op:n krs:ten
lopussa ja päätä pääntietä varten op:n krs:ten alussa.
Oikea hiha
Luo 34 (34) 34 (38) 38 s puikoilla nro 6 ja neulo 10 cm 2 o, 2 n -joustinneuletta. Neulo viimeisenä op:n krs.
Vaihda puikkoihin nro 7 ja jatka neuloen sileää nurjaa neuletta (1. krs = työn np, neulo oikein) lisäten samalla 1.
krs:lla 3 (3) 5 (1) 3 s tasaisin välein = 37 (37) 39 (39) 41 s. Kun työn korkeus on 14 cm, lisää 1 s mol. reunoissa
np:n krs:lla seuraavasti: 1 rs o, lisää 1 s, neulo kunnes jäljellä on 1 s, lisää 1 s, 1 rs o. Tee tällaiset lisäykset joka 8.
(vuorotellen joka 6. ja joka 8.) vuorotellen joka 6. ja joka 8. (joka 6.) vuorotellen joka 4. ja joka 6. krs:lla yhteensä 6
(7) 7 (9) 10 kertaa = 49 (51) 53 (57) 61 s. Kun työn korkeus on 46 cm, päätä mol. reunoissa 3 (4) 4 (5) 6 s. Aloita
seuraavalla op:n krs:lla raglankavennukset: 1 rs o, 2 n yhteen, neulo kunnes jäljellä on 3 s, 2 n yhteen
takareunoistaan, 1 rs o. Tee tällaiset raglankavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 15 (16) 17 (18) 19 kertaa = 13
(11) 11 (11) 11 s. Päätä sitten op:n krs:ten alussa 1 x 3 s ja 2 x 4 s (3 x 3 s) 3 x 3 s (3 x 3 s) 3 x 3 s pääntietä varten
jatkaen samalla toisessa reunassa raglankavennuksia vielä 2 kertaa.
Vasen hiha
Neulo oikean hihan peilikuvaksi: tee pääntien päättämiset np:n krs:ten alussa.

Viimeistely
Ompele raglansaumat ja hiha-sivusaumat.
Kaulus: Poimi puikoilla nro 6 pääntieltä n. 56 (56) 60 (60) 60 s. Neulo kauluksen mallineuletta ohjeen mukaan,
mutta lisää 4. krs:lla 1 s jokaisen raglansauman kohdalla = 60 (60) 64 (64) 64 s. Neulo kunnes kauluksessa on 21
krs, ja päätä s:t 22. krs:lla.
Vasen etureunus: Poimi pyöröpuikolla nro 6 vas. etureunasta n. 112 (112) 114 (114) 116 s. Neulo 1. krs (np)
kiertäen oikein. Neulo sitten 2 o, 2 n -joustinneuletta siten, että kauluksenpuoleisessa reunassa on 1 rs o ja
helmanpuoleisessa reunassa joustin päättyy 2 o, 1 rs o. Neulo 8 krs joustinta ja päätä sitten s:t seur. krs:lla
neuloen joustinta.
Oikea etureunus: Neulo kuten vasen reunus, mutta tee 5. krs:lla 8 napinläpeä tasaisin välein. Tee ylin napinläpi
kauluksen puoliväliin, alin helman joustimen puoliväliin ja loput tasaisin välein. Tee napinläpi päättämällä 2 s
neulomatta niitä (= nosta 2 s oikealle puikolle, vedä ensin nostettu s jälkimmäisen yli, nosta 1 s oikealle puikolle ja
vedä taas ensimmäinen s jälkimmäisen yli, palauta 1 s takaisin vasemmalle puikolle) ja luo sitten päätettyjen s:iden
tilalle 2 s.
Silitä työ varovasti kostean liinan läpi ja höyrytä etureunusten joustinta hieman auki, jotta reunus ei vedä kasaan.
Kiinnitä napit.
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1. krs (np),
aloita tästä
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keskikohta
neulo oikealla oikein, nurjalla nurin

●

neulo oikealla nurin, nurjalla oikein

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