2002 Lapsen neuletakki
Koko: 6 kk (1) 2 (4) 6 vuotta
Vaatteen mitat
Ympärys: 52 (58) 62 (68) 74 cm
Pituus: 27 (32) 35 (38) 42 cm
Lanka: Cewec Marino Soft (100 % akryyli, 100 g = 330 m)
Langan menekki: 2 (2) 2 (2) 3 kerää, väri 12
Tarvikkeet: Pyöröpuikot 3,5 ja 4 mm, pituus 60 cm. 5 (6) 6 (6) 6 nappia
Neuletiheys: 20 s ja 28 krs sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

Huomiotavaa: Takki neulotaan tasona pyöropuikoilla ja vartalo-osa yhtenä kappaleena kädentielle asti.
Lisää 1 s: neulo silmukoiden välinen lankalenkki oikein.
Reunasilmukka: rs
Vartalo-osa: Luo 102 (114) 122 (134) 146 s 3,5mm puikoille. Neulo 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm *1 o, 1 n* joustinneuletta. Vaihda 4 mm puikkoihin ja neulo sileää neuletta. Neulo 1 rs kummassakin reunassa aina
oikein. Merkitse vartalo-osaan sivut: etukpl:iden leveys on 25 (27) 29 (32) 35 s. Neulo kunnes työn korkeus on
16 (19) 21 (23) 26 cm, viimeinen krs on nurjan puolen krs. Seur krs: *Neulo kunnes merkkiä edeltää 2 (2) 3 (3)
3 s, päätä seuraavat 4 (4) 6 (6) 6 s kädenteitä varten*. Toista *-* seur. merkin kohdalla. Neulo krs loppuun. Nyt
etukpl:t ja takakpl neulotaan erikseen. Etukpl, kummatkin = 24 (25) 26 (29) 32 s ja
takakpl = 48 (56) 58 (64) 70 s.
Vasen etukpl: Jatka sileää neuletta vasemman etukpl:n s:illa. Päätä kädentietä varten 1 (1) 2 (2) 2 s = 22 (24)
24 (27) 30 s. Neulo kunnes työn korkeus on 22 (25) 27 (32) 36 cm. Päätä etureunasta joka 2. krs:lla 4, 3, 2, 1
(6, 3, 2, 1) 4, 3, 2, 2, 1 (5, 3, 2, 2, 1) 5, 3, 2, 2, 1 s pääntietä varten = 12 (12) 12 (14) 17 s. Neulo kunnes työn
korkeus on 27 (32) 35 (38) 42 cm. Päätä s:t.
Oikea etukpl: Aloita neulomaan oikealta puolelta, oikean etukpl:n s:illa. Neulo kuten vasen etukpl, mutta
peilikuvaksi.
Takakpl: Aloita neulomaan oikealta puolelta ja päätä 1 (1) 2 (2) 2 s kummassakin reunassa = 46 (54) 54 (60)
66 s. Jatka neulomista, kunnes 26 (31) 33 (37) 41 cm. Päätä keskimmäiset 20 (24) 26 (28) 28 s pääntietä
varten ja neulo olkapäät erikseen. Päätä vielä pääntietä varten 1 (3) 3 (3) 3 s = 12 (12) 12 (14) 17 s. Kun työn
korkeus on 27 (32) 35 (38) 42 cm, päätä loput s:t. Neulo toinen olkapää samoin, mutta peilikuvana.
Hihat: Luo 32 (36) 44 (46) 48 s 3,5mm puikoille. Neulo 2 (2) 2,5 (2,5) 3 cm *1 o, 1 n* -joustinneuletta. Vaihda
4 mm puikkoihin ja neulo sileää neuletta. Neulo 1 rs kummassakin reunassa aina oikein. Lisää 1 s kummassakin
reunassa rs:n sisäpuolella ja toista lisäykset n. 2 (2,5) 3 (3) 3 cm välein, kunnes krs:lla on 44 (52) 58 (62) 66 s
(viimeiset lisäykset tee tarvittaessa vähän useammin kuin 2 (2,5) 3 (3) 3 cm välein). Kun työn korkeus on 17
(21) 25 (29) 33 cm, päätä 3, 1 (3, 1) 4, 2 (4, 2) 4, 2 s kummassakin reunassa joka 2. krs:lla = 36 (44) 46 (50) 54
s. Päätä loput s:t.
Viimeistely: Päätä langanpäät nurjalle, ompele olkasaumat. Ompele hihasaumat ja käytä rs:t saumoihin.
Ompele hihat kädenteille. Pääntie: poimi pääntieltä 3,5 mm puikoilla noin 60 (64) 74 (78) 82 s ja neulo 1,5 (2)
3 (3) 3 cm *1 o, 1 n* -joustinneuletta. Päätä s:t.
Nappilista (vasemmassa reunassa tytöille, oikeassa reunassa pojille): poimi oikealta puolelta 3,5 mm puikoilla
1 s jokaiselta krs:lta, mutta jätä joka 6. krs:n s väliin. Neulo 1,5 (1,5) 2 (2) 2,5 cm *1 o, 1 n* - joustinneuletta ja
neulo rs:t aina oikein. Päätä s:t. Mittaa napinpaikat tasaisin välein 5 (6) 6 (6) 6 napille.
Napinläpilista: Neulo samaan tapaan kuin toinen lista, mutta kun olet neulonut puolet krs:sta, neulo oikean
puolen krs:lla napinlävet. Mittaa napinlävet samalle kohdalle kuin napit ja neulo aina merkin kohdalla
seuraavasti: *Neulo 2 s o yht.*, toista *-* 1 krt. Seuraavalla krs:lla luo samaan kohtaan 2 s. Jatka joustinneuleen
neulomista, kunnes lista on yhtä korkea kuin nappilista. Ompele napit paikalleen.

Malli ja ohje: Cewec
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

