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Vauvan Raidallinen HaalariVauvan Raidallinen Haalari

MalliMalli: Tekstiiliteollisuus OY /Niina Kaakkurivaara

KokoKoko:52/56-62-68/74-80/86, kokopituus 47-56-65-73cm, vartalon ympärys 42-48-51,5-56cm, lahkeen

sisäpituus 14-19-24-29 cm, hihan sisäpituus 12,5-15-17,5-19 cm

Langanmenekki: Langanmenekki: teetee Helmi,

harmaa(003) 100-100-150-150g, 

beige (17) 50-50-100-100g ja 

punainen (276) 50-50-50-100g 

(50g /200 m, 100% merinovilla).

Tiheys: Tiheys: 28 s= 10 cm

Puikot: Puikot: sukkapuikot ja pyöröpuikot nro 2,5 tai käsialan mukaan, joustimiin puikot nro 2

Mallineuleet: Mallineuleet: joustin: 2 nurin 2 oikein, raitaneule: raidat sileää oikeaa * 8 krs beigellä, 2 krs punaisella, 8 krs

harmaalla, 2 krs punaisella*, toista *-*.

Muut tarvikkeet:Muut tarvikkeet: 6 nappia

LahjeLahje

Aloita toisesta lahkeesta ja luo harmaalla 56-60-68-76 s pienemmille puikoille. Jaa silmukat 4

sukkapuikolle. Neulo 2 o 2 n joustinta suljettuna neuleena 3-3,5-4-4,5 cm. Vaihda työhön beige lanka ja

paksummat puikot. Kavenna ensimmäisen krs:n aikana tasaisesti nurjien raitojen kohdalla silmukkaluvuksi

50-56-62-68 s. Jatka suljettuna neuleena sileää oikeaa raidoittaen samalla yllä olevan värijärjestyksen

mukaan. Neulo vielä 2-2-6-6 kerrosta ja aloita sitten lahkeen levennykset. Lisää 1 s kerroksen ensimmäisen

silmukan jälkeen ja 1 s ennen viimeistä silmukkaa joka 4.-6.-6.-8. krs yht 3-4-6-6 kertaa. Tee lisäykset



langankierroilla neulo lk:t seuraavalla kerroksella kiertäen oikein.  Jatka kerroksen alun levennyksiä vielä

joka 4.-4.-6.-8. krs yht 6-6-4-4 kertaa ja tee samalla kerroksen loppuun levennykset joka 4. krs  yht 0-2-4-8

kertaa ja vielä joka 2. krs 12-8-4-0 kertaa. =74-80-86-92 s. Neulo vielä 2 krs. Lahkeen korkeus on nyt 13,5-

18,5-23,5-28,5cm. Käänny. Päätä nurin neuloen kerroksen alusta 3 s. Neulo mallineuletta avoimena

neuleena kerroksen loppuun. Käänny. Päätä 1 s ja neulo krs:n loppuun. Käänny. Päätä 2 s ja neulo krs:n

loppuun. =68-74-80-86 s. Jätä silmukat odottamaan. Neulo toinen lahje peilikuvaksi.

VartaloVartalo

Laita lahkeet samalle pyöröpuikolle lisäykset vastakkain. =136-148-160-172 s. Aloita krs keskeltä edestä

(lahkeiden kapeampi puoli). Jatka mallineuletta  suljettuna neuleena  ja yhdistä lahkeet neulomalla

ensimmäisen lahkeen viimeinen ja toisen lahkeen ensimmäinen s o yht. Yhdistä lahkeet keskellä takana

samoin. Yhdistetty silmukka on keskisilmukka. Jatka mallineuletta ja kavenna samalla keskisilmukan

molemmin puolin keskellä edessä ja keskellä takana joka 2. krs, neulomalla 2 o yht keskisilmukan jälkeen

ja ylivetokavennuksin ennen keskisilmukkaa. Toista kavennukset yht 4  kertaa. =118-130-142-154 s. Neulo

2 kerrosta. Päätä seuraavalla krs:lla 4 ensimmäistä s, neulo krs:n loppuun, käänny. Päätä 4  s je neulo krs:n

loppuun.  8 s keskellä edessä on nyt päätetty. =nappilistan paikka. Jatka mallineuletta avoimena neuleena

kunnes työn pituus haaran yhdistymiskohdasta mitattuna on 23-25-27-29 cm. Jaa työ sivuista etu- ja

takakappaleiksi: neulo 24-27-30-34 s (=etukappale), päätä 2 s, neulo 58-64-70-76 s (= takakappale), päätä 2

s, neulo 24-27-30-34 s (=etukappale). Jätä silmukat odottamaan. Mittaa työn yläreunasta 9,5-12-14-14,5cm

alaspäin. Merkitse mitattu kohta hakaneulalla. Aloita hihan raidoitus tästä kohtaa raidoitusta. Siten

raidoitus jatkuu olalla samassa kohtaa miehustassa ja hihoissa.

HihaHiha

Luo harmaalla 40-44-48-52 s pienemmille puikoille. Jaa silmukat 4 sukkapuikolle. Neulo 2 o 2 n joustinta

suljettuna neuleena 3-3-3,5-4,5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot. Aloita mallineuleen raidoitus

takakappaleen hakaneulamerkin kohdalta. Kavenna ensimmäisen krs:n aikana tasaisesti nurjien raitojen

kohdalla silmukkaluvuksi 36-40-44-48 s. Jatka suljettuna neuleena sileää oikeaa raidoittaen samalla yllä

olevan värijärjestyksen mukaan. Neulo vielä 4-8-6-10  kerrosta ja aloita sitten hihan levennykset. Lisää 1 s

kerroksen ensimmäisen silmukan jälkeen ja 1 s ennen viimeistä silmukkaa joka 4. krs yht 7-8-9-10 kertaa.

Tee lisäykset langankierroilla, neulo lk:t seuraavalla kerroksella kiertäen oikein. =50-56-62-68 s. Neulo

kunnes hihan pituus on 12,5-15,5-17,5-19,5 cm ja olet raidoituksessa samalla kerroksella  kuin etu ja

takakappaleilla. Kavenna viimeisen kerroksen alussa 1 s ylivetokavennuksella ja kerroksen lopussa 1 s

neulomalla 2 o yht. Jätä hiha odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

RaglankavennuksetRaglankavennukset

Ota työhön kaikki kappaleet pyöröpuikoille: oikea etukappale, hiha, takakappale, hiha, vasen etukappale.

Jatka sileää oikeaa raidoittaen mallineuleen mukaan. Laita merkit etukappaleiden ja hihojen rajalle sekä

takakappaleen ja hihojen rajalle. Raglankavennukset tehdään näiden merkkien molemmin puolin. Tee

ennen merkkiä ylivetokavennus ja merkin jälkeen neulo 2 o yht. Toista kavennukset merkkien molemmin

puolin joka 2. krs yht 14-16-17-19 kertaa. HUOM! Kun työn pituus on 6-6,5-7-7,5 cm jakokohdasta

kainalossa, päätä kappaleen molemmin puolin etukappaleiden pääntietä varten joka 2. krs  2-2-2-3x3 s, 1-1-

2-1x2 s, 2-3-3-3x1 s. Jatka raglankavennuksia ja neulo kunnes kappaleen korkeus jakokohdasta on 9-10-11-

12 cm.

PääntiePääntie

Vaihda työhön pienemmät puikot ja poimi harmaalla etukappaleen pääntieltä oikein neuloen 11-12-14-15 s.

Neulo hihan loput 22-24-28-30 s, takakappaleen pääntien 30-32-36-38 s ja toisen hihan 22-24-28-30 s

oikein. Poimi toisen etukappaleen pääntieltä oikein neuloen 11-12-14-15 s. Neulo reunasilmukat aina oikein

sekä oikealla että nurjalla ja muilla silmukoilla joustinta. Aloita nurjan puolen kerroksella 2 n 2 o

reunasilmukan jälkeen. Kun joustimen korkeus on 3-3-3,5-4,5 cm, päätä s joustinta neuloen.

Etukaitale, nappipuoliEtukaitale, nappipuoli



Poimi pienemmillä puikoilla ,harmaalla langalla, silmukat etureunasta nappilistan alakulmasta pääntien

joustimen yläreunaan. Poimi silmukat oikein neuloen reunasilmukan sisäpuolelta. Silmukkaluvun tulee olla

4 jaollinen ja tiheyden n. 30 s 10 cm:llä. Neulo avoimena neuleena 2 o 2 n joustinta 3 cm. Aloita joustin np:n

kerroksella 2 n. Päätä s joustinta neuloen. Merkitse nappilistan keskelle nappien paikat:  ylin nappi n. 1

cm:n päähän yläreunasta, alin nappi n. 2,5-2,5-3-3.5 cm:n päähän alareunasta ja loput 4 nappia tasaisin

välein. Neulo toinen reunus samoin, mutta neulo keskelle kaitaletta merkkien kohdille napinlävet. Neulo

napinläpi 2 s:n levyisenä: päätä 2 s ja luo seuraavalla krs:lla tilalle 2 s. Ompele napit paikoilleen.

ViimeistelyViimeistely

Ompele kainaloiden saumat ja haarasauma. Ompele etukaitaleiden päät päällekäin kiinni etuhalkion

pohjaan. Levitä alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

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