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ToppiToppi

Koko: Koko: 32/34-36/38-40/42-44/46-48/50-52/54 (= rinnanympärys 81/86-91/97-102/107-122/127-132/137

cm)

Valmiin neuleen mitat: Valmiin neuleen mitat: vartalonympärys 83-94-103-112-123-134 cm, koko

pituus 54-56-59-63-65-66 cm

Langanmenekki:Langanmenekki: F039 Sirdar Cotton DK (väri nro 512) 3-3-4-4-5-5 kerää, á

100 g

Puikot:Puikot: nro 3 ja 4 tai käsialan mukaan

Tiheys: Tiheys: 22 s ja 28 krs sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 4 = 10x10 cm, 12

s pitsineuletta puikoilla nro 4 = 6,5 cm

Mallineuleet: Mallineuleet: ainaoikeinneule, sileä oikea neule, pitsineule ruutupiirroksen

mukaan

TakakappaleTakakappale

Luo 95-107-117-129-139-151 s puikoille nro 3. Neulo 4 krs

ainaoikeinneuletta. Vaihda puikot nro 4 ja neulo 2 krs sileää oikeaa

neuletta. Tee seuraavalla krs:lla kavennukset seuraavasti: Neulo 24-27-29-32-35-38 o, tee ylivetokavennus,

neulo 43-49-55-61-65-71 o, 2 o yhteen, 24-27-29-32-35-38 o. = 93-105-115-127-137-149 s.

Jatka sileää oikeaa ja toista kavennukset vielä 6-6-6-7-7-7 kertaa joka 6. krs samoin ja samoissa kohdissa

kuin edellä niin, että silmukkaluku pysyy samana kummassakin sivussa ja vähenee keskellä aina 2:lla

kavennusten välissä. = 81-93-103-113-123-135 s

Neulo viimeisen kavennukset jälkeen 3-3-5-5-7-9 krs sileää oikeaa ja lisää sitten 1 s samoissa kohdissa

kuin edellä: neulo 24-27-29-32-35-38 o, tee lisäys (= neulo 2 s:n välinen lankalenkki kiertäen o), neulo 33-39-

45-49-53-59 o, tee lisäys, neulo 24-27-29-32-35-38 o. 

= 83-95-105-115-125-137 s 

Toista lisäykset vielä 4-4-4-4-5-5 kertaa joka 8.-8.-10.-10.-8.-8. krs samoin ja samoissa kohdissa kuin edellä

niin, että silmukkaluku pysyy samana kummassakin sivussa ja lisääntyy 2:lla aina lisäysten välissä. = 91-

103-113-123-135-147 s 

Kun kpl:n korkeus on 30-30-32-35-36-36 cm, lisää kummassakin sivussa työn op:lla kädentien reunassa 1 s

ja toista lisäykset vielä 2 kertaa joka 6. krs. = 97-109-119-129-141-153 s 

Laita merkkilanka kumpaankin sivuun ja neulo vielä 9 krs sileää oikeaa ilman lisäyksiä. 

Vaihda puikot nro 3 ja neulo 3 krs ainaoikeinneuletta. Kavenna seuraavalla krs:lla seuraavasti: neulo 3-4-6-

6-3-9 o, 2 o yhteen, (6-7-3-4-5-5 o, 2 o yhteen) x 11-11-21-19-19-19, 4-4-6-7-3-9 o.

= 85-97-97-109-121-133 s

Vaihda puikot nro 4 ja neulo pitsineuletta ruutupiirroksen mukaan. Ruutupiirroksessa on vain op:n krs:t,

neulo np:lla aina nurin. Aloita ruutupiirroksen oikeasta reunasta, toista harmaalla merkittyä mallikertaa

krs:n loppuun. Neulo ruutupiirroksen viimeisellä krs:lla (=mallikerran 19. krs) puikon lopussa   tilalla  .

Toista krs:a 1-20. Kun kädentien korkeus merkkilangasta on 15-16-17-18-19-20 cm, neulo viimeiseksi np:n

krs. ** Päätä kummassakin sivussa aina puikon alussa 3-4-4-4-5-6 x 2-3-3-3-4-5 s ja vielä 3-2-2-3-2-1 x 3-4-4-

4-5-6 s olan viistotusta varten. Päätä jäljellä olevat 55-57-57-61-61-61 s.

Etukappale Etukappale 

Neulo kuten takakpl ** asti. Päätä 2-3-3-3-4-5 s, neulo 21-26-26-31-36-41 s, käänny ja siirrä jäljellä olevat 61-

67-67-74-80-86 s apulangalle odottamaan. Neulo pääntien kumpikin puoli erikseen. Jatka 22-27-27-32-37-

42 s:lla mallineuletta ja kavenna samalla pääntien reunassa 9-9-9-11-11-11 x 1 s joka krs ja päätä kädentien

reunassa olan viistotusta varten 2-2-2-3-4-5 x 2-3-3-3-4-5 s joka 2. krs. 

Koot 32/34-36/38-40/42-44/46-48/50: Päätä kädentien reunassa vielä 1 x 3-4-4-4-5 s joka 2. krs.

Koot 32/34-36/38-40/42-44/46: Päätä kädentien reunassa vielä 1 x 3-4-4-4 s joka 2. krs. 

Päätä jäljellä olevat 3-4-4-4-5-6 s.

Ota apulangalla olevat 61-67-67-74-80-86 s takaisin puikolle työn op:lta ja päätä pääntietä varten 37-37-37-



39-39-39 s, neulo krs loppuun. = 24-30-30-35-41-47 s

Päätä seuraavalla krs:lla 2-3-3-3-4-5 s ja neulo krs loppuun. Jatka 22-27-27-32-37-42 s:lla mallineuletta ja

kavenna samalla pääntien reunassa 9-9-9-11-11-11 x 1 s joka krs ja päätä kädentien reunassa olan

viistotusta varten 2-2-2-3-4-5 x 2-3-3-3-4-5 s joka 2. krs. 

Koot 32/34-36/38-40/42-44/46-48/50: Päätä kädentien reunassa vielä 1 x 3-4-4-4-5 s joka 2. krs.

Koot 32/34-36/38-40/42-44/46: Päätä kädentien reunassa vielä 1 x 3-4-4-4 s joka 2. krs. 

Päätä jäljellä olevat 3-4-4-4-5-6 s.

Pääntien reunusPääntien reunus

Ompele oikea olkasauma. Poimi puikoille nro 3 työn op:lta oikein neuloen tasaisin välein 10-10-10-12-12-12

s etupääntien vasemmasta reunasta, 39-39-39-43-43-43 s etupääntien päätettyjen 37-37-37-39-39-39 s:n

kohdalta, 10-10-10-12-12-12 s etupääntien oikeasta reunasta ja 57-59-59-63-63-63 s takapääntien reunasta.

= 116-118-118-130-130-130 s

Neulo 2 krs ainaoikeinneuletta. Päätä s:t.

ViimeistelyViimeistely

Ompele vasen olkasauma ja pääntien reunuksen sauma. Ompele sivusaumat merkkilankoihin asti.  Levitä

neule tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

= oikea silmukka (neulo op:lla oikein, np:lla nurin)

= langankierto

= neulo 2 yhteen

= ylivetokavennus (nosta 1s neulomatta, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen, vedä nostettu s neulottujen yli

Ruutupiirroksessa on vain op:n krs:t, neulo np:lla aina nurin. Aloita ruutupiirroksen oikeasta reunasta, toista

harmaalla merkittyä mallikertaa krs:n loppuun. Neulo ruutupiirroksen viimeisellä krs:lla puikon lopussa

 tilalla

.

Lanka- ja ohjetiedustelut: Lanka- ja ohjetiedustelut: Tekstiiliteollisuus Oy, 019-529 2100, tt@tekstiiliteollisuus.fi

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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