Ruutu-neule
Koot:
Neuleen mitat:
Vartalon ympärys
Pituus
Hihan sisäpituus

110

(122)

134 cm

74
44
31

(78)
(46)
(33)

82 cm
48 cm
35 cm

Lanka:
Menekki:

Hjertegarn Extrafine merino 120 (100 % merinovilla, 50 g = 120 m)
250
(300)
300 g vaaleanturkoosia (3317) ja
150
(150)
200 g tummanturkoosia (4222).

Puikot:
Muut tarvikkeet:

nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan
3 nappia

Neuletiheys: 24 s ja 34 krs pintaneuletta puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm.
MALLINEULEET
Ainaoikein: Neulo kaikki krs:t o.
Joustin: *1 o, 1 n*, toista *-*.
Pintaneule:
Vaalealla:
1., 3., 5., 7. ja 9. krs: Oikein.
2., 4., 6., 8. ja 10. krs: 4 n, *3 o, 7 n* toista*-*, 3 o, 4 n.
Tummalla:
11. krs: 3 o, *nosta 1 s o neulomatta, 3 o, nosta 1 s o neulomatta, 5 o*, toista *-*, nosta 1 s oik., 3 o, nosta 1 s
o neulomatta, 3 o.
12. krs: Neulo oikein ja nosta nostetut s:t neulomatta, lanka työn edessä.
13. krs: Neulo oikein ja nosta nostetut s:t neulomatta, lanka työn takana.
14. krs: kuten 12. krs.
15. krs: vaalealla: 3 o, *päästä 1. nostettu s puikolta työn eteen, neulo toinen nostettu s oikein kolmen
seuraavan s:n edestä, neulo nämä 3 s o ja päästä kaikki neljä s vas. puikolta, neulo odottamassa oleva 1.
nostettu s o, 5 o*, toista *-*, neulo nostetut s:t ristiin kuten edellä, 3 o.
Toista 2.- 15. krs.
Napinläpi: päätä 2 s ja luo seuraavalla krs:lla päätettyjen tilalle uudet s:t.

OHJE
Takakpl
Luo puikoille nro 4 vaalealla langalla 95 (101) 105 s ja neulo 4 krs ainaoikeaa. Jatka reunoissa 5 s ainaoikeaa
halkoita varten ja muilla s:illa pintaneuletta. Neulo 2. krs näin: 5 o (= halkion reunus), 1 (4) 6 n, toista *-* ja
krs:n loppuun 3 o, 1 (4) 6 n, 5 o (= halkion reunus). Päätä kolmannen vaalean raidan kahdella viim krs:lla 3 s
reunoissa ja neulo jatkossa pintaneuletta kaikilla s:illa = 89 (95) 99 s. Kun työn korkeus on 31 (32) 33 cm,
päätä sivuissa 10 s kädenteitä varten = 69 (75) 79 s. Kun kädentien korkeus on 12 (13) 14 cm, päätä
keskimmäiset 21 (23) 25 s pääntietä varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Päätä joka 2. krs:lla olkaa varten
1 x 7 s, 2 x 6 s (3 x 7 s) 1 x 8 s, 2 x 7 s sekä samaan aikaan pääntien reunassa 1 x 3 s ja 1 x 2 s.
Etukpl
Luo s:t ja neulo kuten takakpl, kunnes kädentien korkeus on 4 (4) 5 cm. Siirrä keskimmäiset 5 s apulangalle
halkiota varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Luo 1 s saumanvaraksi halkion reunaan = 33 (36) 38 s. Kun
halkion korkeus on 6 cm, päätä pääntietä varten halkion reunasta joka 2. krs:lla 1 x 4 s, 1 x 3 s, 3 x 2 s ja 1 (2)
3 x 1 s. Päätä olka samalla korkeudella ja samoin kuin takana.
Hihat
Luo puikoille nro 3,5 vaalealla 42 (44 )46 s, neulo 4 cm joustinta ja lisää viim. krs:lla tasavälein 11 s = 53 (55)
57 s. Jatka neulomalla pintaneuletta, neulo 2. krs näin: 5 (6) 7 n, toista *-*, 3 o, 5 (6) 7 n. Lisää kummassakin
reunassa 1 s 5 (6) 7 x joka 12. krs:lla = 63 (67) 71 s. Kun hihan pituus on 35 (37) 39 cm, päätä kaikki s:t
kerralla.
Ompele olkasaumat.
Halkio ja kaulus
Vasen reunus: Ota halkion pohjassa odottamassa olevat 5 s puikoille nro 3,5. Neulo tummalla 1. krs näin: 1 o
s:iden väliseen poikkilankaan ennen puikolla olevia s:ita, 1 n, 1 o poikkilankaan, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o poikkilankaan,
1 n = 8 s. Neulo joustinta ja samalla tasavälein 2 napinläpeä ottaen huomioon, että kolmas napinläpi neulotaan
kauluksen 2. krs:lle. Siirrä s:t sivuun odottamaan, kun reunus ylettyy halkion pohjasta pääntien reunaan.
Oikea reunus: Luo puikoille nro 3,5 tummalla 8 s ja neulo joustinta yhtä monta kerrosta kuin vas.
reunuksessa.
Kaulus: Poimi oikean reunuksen s:iden jatkoksi tasaisesti silmukoita pääntien reunasta. Neulo joustinta siten
että se jatkuu katkeamattomana napituslistojen kohdalla. Neulo 2. krs:lla kolmas napinläpi suoraan edellisten

yläpuolelle. Neulottuasi 4 krs päätä kahdella seur. krs:lla 7 s reunoissa. Lisää sitten kauluksen reunoissa 1 s
neljän s:n sisäpuolella. Toista lisäykset vielä 3 x joka 4. krs:lla. Liitä lisätyt s:t mukaan joustimeen. Neulo 4 (4) 6
krs viim. lisäysten jälkeen ja päätä kiristämättä joustinta neuloen.
Viimeistely
Ompele vas. reunus kiinni halkion reunaan. Ompele oik. reunus kiinni halkion reunaan sekä np:lla vas.
reunuksen alle halkion pohjaan. Ompele napit. Ompele hihat paikoilleen, n 4 cm hihojen sivureunoista
kädenteitä varten päätettyihin s:oihin sekä hihojen päätösreunat kädenteiden pystysuoriin reunoihin. Ompele
hiha- ja sivusaumat. Aseta etukpl:n helmahalkio takakpl:n halkion päälle ja kiinnitä yläreunoissa.
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