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Tyttövauvan kirjoneuleetTyttövauvan kirjoneuleet

Malli:Malli: Piia Maria Pekkanen 

Koko:Koko: 0/3 kk – 6 kk – 9/12 kk – 18 kk, jakku: vartalon ympärys 51-53-57-61 cm, kokopituus 27-30-33-36 cm,

hihan sisäpituus 16-18-20-22 cm, housut: vartalon ympärys 48-52-57-62 cm, kokopituus (ilman olkaimia)

45,5-50-54,5-59 cm, lahkeen sisäpituus 19-22-25-28 cm, tossut: jalanpituus 9,5-10,5-11,5-12 cm

Langanmenekki: Langanmenekki: yhteensä jakkuun, housuihin ja tossuihin, teetee Helmi vaalearoosa (08) 150-200-250-300

g, tummaroosa (07) 50-50-50-50 g, lila (109) 50-50-50-50 g, harmaa (13) 50-50-50-50 g (50 g/200 m, 100%

merinovilla)  

Puikot: Puikot: lyhyet pyöröpuikot nro 3 ja 2,5, sekä sukkapuikot nro 3 ja 2,5 tai käsialan mukaan

Tiheys: Tiheys: 28 s=10 cm sileää oikeaa pienemmillä puikoilla

Mallineuleet:Mallineuleet: joustin: 1 oikein 1 nurin, kirjoneule: ruutupiirroksen mukaan, sileä oikea: neulo oikealla oikein

ja nurjalla nurin, sileä oikea suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein, ainaoikeinneule tasona:

neulo kaikki krs:t oikein, ainaoikeinneule suljettuna neuleena: neulo 1 krs oikein 1 krs nurin

KirjoneulejakkuKirjoneulejakku

Kaarroke ja miehustaKaarroke ja miehusta

Luo pienemmillä puikoilla vaaleanroosalla pääntien joustinta varten 80-85-93-101 s. Neulo tasona 2,5 cm 1

o 1 n joustinta. Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla tasaisin välein 16-16-18-20 s neulomalla *5 o, lk*, toista

*-* krs:n loppuun. =96-101-111-121 s. Neulo 1 krs nurin ja neulo lk:t kiertäen. Vaihda suurempiin puikkoihin.

Neulo sileää oikeaa kirjoneuleena ruutupiirroksen nro 1 mukaan. Neulo ensin vasemman etureunan kuvio,

toista sitten piirroksen keskellä oleva kuviokerta yht 18-19-21-23 kertaa ja neulo vielä oikean etureunan 4 s

piirroksen mukaan. Lisää piirroksen osoittamissa kohdissa uusia silmukoita langankierroin. Neulo aina

seuraavalla krs:lla lk:t kiertäen. =248-261-287-313 s. Vaihda kuvion jälkeen pienempiin puikkoihin. Jatka

sileää oikeaa vaaleanroosalla ja lisää 1. krs:n aikana vielä 0-1-1-1 s. =248-262-288-314 s. Neulo kunnes

kappaleen korkeus on 15-16-17-18 cm. Jaa kaarrokkeen s:t 5 osaan ja merkitse kohdat hakaneuloilla: 32-

34-38-42 s (etukpl), 57-60-66-72 s (hiha), 70-74-80-86 s (takakpl), 57-60-66-72 s (hiha), 32-34-38-42 s

(etukpl). Neulo etukpl:n 32-34-38-42 s, siirrä hihan 57-60-66-72 s apulangalle odottamaan, luo 4 s, jatka

neulomista takakpl:n 70-74-80-86 s:lla, siirrä hihan 57-60-66-72 s apulangalle odottamaan, luo 4 s, neulo

etukpl:n 32-34-38-42 s. =142-150-164-178 s. Jatka sileää oikeaa kunnes kappaleen korkeus on 23-26-29-32

cm. Neulo 4 cm 1 o 1 n joustinta ja päätä s:t joustinta neuloen.

HihaHiha

Jaa hihan s:t 4 sukkapuikolle. Neulo 1 krs oikein. Poimi oikein neuloen miehustan reunasta aukon kohdalta

3-4-4-4 s. =60-64-70-76 s. Jaa poimitut silmukat siten, että I puikolla on 1-2-2-2 poimittua silmukkaa ja IV

puikolla on 2 poimittua silmukkaa. Jatka sileää oikeaa suljettuna neuleena ja kavenna samalla joka 4. krs 2

s. Tee kavennukset I puikon alussa: 1 o, 2 o yht, ja IV puikon lopussa: neulo kunnes puikolla on 3 s jäljellä,

ylivetokavennus, 1 o. Toista kavennukset yht 10-10-11-12 kertaa. =40-44-48-52 s. Kun hihan sisäpituus on

12-14-16-18 cm, vaihda suurempiin puikkoihin ja neulo kirjeneulekuvio piirroksen nro 2 mukaan. Vaihda

pienempiin puikkoihin ja neulo vaaleanroosalla 2 krs oikeaa ja sitten 2,5 cm 1 o 1 n joustinta. Päätä s:t

joustinta neuloen. Neulo toinen hiha samoin.

ViimeistelyViimeistely

Poimi, nappilistaa varten, oikein neuloen s:t vasemmasta etureunasta (myös joustinten reunoista). Neulo

2,5 cm 1 o 1 n joustinta ja päätä sitten s:t joustinta neuloen. Aseta nappilistalle 5 nappia tasaisin välein

siten, että ylin nappi on 1,5 cm:n päässä yläreunasta ja alin nappi 2 cm:n päässä helmasta. Aseta muut

napit tasaisin välein näiden väliin. Merkitse kohdat. Neulo oikeaan etureunaan samalla tavalla 1 cm

joustinta ja neulo nyt nappien kohdille napinlävet. Tee napinläpi merkin kohdalla neulomalla lk, 2 o yht

(oikea s nurjan s:n päällä). Jatka joustinta, kunnes joustimen pituus on 2,5 cm. Päätä s:t joustinta neuloen.

Ompele napit paikoilleen.



KirjoneulehousutKirjoneulehousut

Olkaimet ja läppäOlkaimet ja läppä

Luo pienemmillä puikoilla olkainta varten 11 s vaaleanroosalla. Neulo 19-20-21 22 cm 1 o 1 n joustinta.

Jätä s:t odottamaan ja neulo toinen olkain samoin. Yhdistä olkaimet samoille puikoille joustinta neuloen:

neulo 1. olkaimen s:t, luo 1 uusi s, neulo 2. olkaimen s:t. Neulo 5 krs joustinta kaikilla s:lla. Aloita nyt

lisäykset takakpl:n läppää varten ja neulo op:n krs:lla: 11 s joustinta, lk, 1 o, lk, 11 s joustinta. Jatka



reunimmaisilla 11 s:lla kappaleen molemmin puolin joustinta ja neulo keskellä sileää oikeaa. Neulo lk:t

kiertäen. Jatka näin neuloen ja lisää kappaleen molemmin puolin, 11 s:n sisäpuolella, eli joustimen ja sileän

oikean neuleen välissä, 1 s joka 4 krs yht 2 kertaa ja vielä joka 2. krs yht 12-13-14-15 kertaa. =51-53-55-57

s. Jätä s:t odottamaan. Luo etukpl:n läppää varten 43-45-47-49 s. Neulo 5 krs 1 o 1 n joustinta ja neulo

sitten läpän kulmiin napinlävet: 4 s joustinta, 2 o yht, lk, neulo joustinta, kunnes puikolla on 6 s, lk,

ylivetokavennus, 4 s joustinta. Jatka vielä joustinta, kunnes joustimen korkeus on 2,5 cm. Jatka kappaleen

molemmin puolin reunimmaisilla 11 s:lla joustinta ja neulo väliin jäävillä 21-23-25-27 s:lla sileää oikeaa

kunnes kappaleen korkeus on 4 cm. Aloita nyt lisäykset etukpl:n läppää varten. Jatka näin neuloen ja lisää

kappaleen molemmin puolin, 11 s:n sisäpuolella, eli joustimen ja sileän oikean neuleen välissä, 1 s joka 4

krs yht 2 kertaa ja vielä joka 2. krs yht 8-9-10-11 kertaa. =63-67-71-75 s. 

HousutHousut

Yhdistä etu- ja takakappaleen s:t samoille puikoille. Luo etukappaleen jatkoksi 9-11-13-15 uutta silmukkaa

vyötärön joustinta varten, neulo takakpl:n s:t kuten edellä (11 s:n joustimet reunoissa ja keskellä sileää

oikeaa), luo takakpl:n jatkoksi 9-11-13-15 uutta silmukkaa vyötärön joustinta varten. =132-142-152-162 s.

Jatka neulomista suljettuna neuleena siten, että etu- ja takakpl:n joustimien s:t jatkuvat joustimena ja

uusilla s:lla neulotaan myös joustinta, läpän keskellä sekä edessä että takana neulotaan sileää oikeaa. Kun

vyötärön joustimen korkeus on 2,5 cm, neulo kaikilla s:lla sileää oikeaa. Jatka sileää oikeaa, kunnes

kappaleen korkeus on 12-13-14-15 cm vyötärön joustimen yläreunasta mitattuna. Aloita nyt haarakiilan

levennykset. Merkitse keskietu krs:n puoliväliin eli 66-71-76-81 s:n päähän krs:n alusta laskettuna. Jatka

sileää oikeaa ja neulo krs:n alusta: 2 o lk, 61-66-71-76 o, lk, 5 o, lk, 61-66-71-76 o, lk, 3 o. Neulo seuraavalla

krs:lla lk:t kiertäen. Toista lisäykset keskellä edessä ja keskellä takana (KT=krs:n vaihtumiskohta) aina 5

s:n molemmin puolin joka 4. krs yht 3-4-5-6 kertaa. =144-158-172-186 s. Jatka vielä 4 krs sileää oikeaa.

Neulo vielä krs:n alusta 4 s ja katkaise lanka. Siirrä keskellä edessä ja keskellä takana keskimmäiset 8 s

apupuikoille ja jätä loput s:t odottamaan. Ompele apupuikkojen s:t eli haarasauma yhteen silmukoimalla.

Neulo ensin oikea lahje. Jatka neulomista sukkapuikoilla. Poimi oikein neuloen I puikolle haarasauman

kohdalta haarakaitaleen reunasta 0-1-2-1 s. Jaa lahkeen 64-72-80-86 s neljälle sukkapuikolle. Neulo 1 krs

oikeaa. Jatka suljettuna neuleena sileää oikeaa ja kavenna joka 2. krs I puikon alussa ja IV puikon lopussa

1 s. Tee kavennus I puikon alussa 1 o, 2 o yht ja IV puikon lopussa: neulo kunnes puikolla on 3 s,

ylivetokavennus, 1 o. Toista kavennukset joka 2. krs yht 3 kertaa ja vielä joka 6.-7.-8.-10. krs yht 5-5-5-4

kertaa. =48-56-64-72 s. Kun lahkeen sisäpituus on 10-13-16-19 cm, vaihda suurempiin puikkoihin ja neulo

kirjoneulekuvio ruutupiirroksen nro 3 mukaan. Vaihda pienempiin puikkoihin ja neulo vaaleanroosalla 2,5

cm 1 o 1 n joustinta ja päätä sitten s:t joustinta neuloen. Neulo toinen lahje peilikuvaksi.

ViimeistelyViimeistely

Ompele kumpaankin olkaimeen 2 nappia. Sijoita alempi nappi 7 cm:n, ja ylempi nappi 13 cm:n etäisyydelle

olkaimen päästä. Kaksoisnapitus antaa housuihin 5 cm kasvuvaraa.



KirjoneuletossutKirjoneuletossut

Pohja:Pohja: Luo 40-44-48-52 s lilalla. Neulo ainaoikeinneuletta tasona ja lisää samalla joka 2. krs 1 s neljässä

kohdassa näin: 1. krs: 1 o, lk, 18-20-22-24 o, lk, 2 o, lk 18-20-22-24 o, lk, 1 o, käänny. Neulo aina parilliset

krs:t oikein ja neulo lk:t kiertäen. 3. krs: 2 o, lk, 18-20-22-24 o, lk, 4 o, lk 18-20-22-24 o, lk, 2 o. 5. krs: 3 o, lk,

18-20-22-24 o, lk, 6 o, lk, 18-20-22-24 o, lk, 3 o. 7. krs: 4 o, lk, 18-20-22-24 o, lk, 8 o, lk, 18-20-22-24 o, lk, 4 o.

=56-60-64-68 s. Jatka vielä 3 kerrosta ainaoikeinneuletta ilman lisäyksiä. Jaa s:t 4 sukkapuikoille ja jatka

neulomista suljettuna neuleena. Neulo 2 kerrosta sileää oikeaa vaaleanroosalla. Neulo kirjoneulekuvio

ruutupiirroksen mukaan. Jatka 1 krs sileää oikeaa vaaleanroosalla. Kärkikavennukset:Kärkikavennukset: Jatka sileää oikeaa

ja kavenna samalla joka 2. krs näin: 1. krs: 17-19-21-23 o, ylivetokavennus viisi kertaa, 2 o, 2 o yht viisi

kertaa, 17-19-21-23 o. Neulo 1 välikerros. 3. krs: 16-18-20-22 o, ylivetokavennus kolme kertaa, 2 o yht

kolme kertaa, 2 o, 2 o yht kolme kertaa, 16-18-20-22 o. Neulo yksi välikerros. 5. krs: 15-17-19-21 o,

ylivetokavennus kaksi kertaa, 2 o, 2 o yht kaksi kertaa, 15-17-19-20 o. =36-40-44-48 s. Nilkka:Nilkka: Jaa silmukat

uudelleen 4 sukkapuikolle siten, että I ja IV puikon väli tulee krs:n vaihtumiskohtaan, 9-10-11-12 s kullekin

puikolle. Neulo 1 krs nurin, 1 krs oikein, 1 krs nurin, 1 krs oikein. Neulo I puikon s:t nurin, päätä II ja III

puikon s:t nurin neuloen ja neulo IV puikon s:t nurin. Katkaise lanka. Luo nilkkanauhaa varten 6 uutta

silmukkaa ja siirrä oikein neuloen IV ja I puikon s:t samalla puikolle. Luo krs:n loppuun nilkkanauhaa varten

12-12-13-13 s, käänny. Jatka ainaoikeinneuletta tasona. Neulo 3 kerrosta ja vielä op:n krs:n loppuun

kunnes puikolla on 5 s. Neulo napinläpi: 2 o yht, lk, 3 o. Jatka vielä 3 krs:ta ainaoikeinneuletta ja päätä

sitten s:t oikein neuloen. Neulo toinen tossu peilikuvaksi siten, että nilkkanauhan pitkä ja lyhyt puoli tulevat

eri puolille: luo aluksi 12-12-13-13 s ja krs:n loppuun 6 s.

ViimeistelyViimeistely

Ompele pohjan sauma. Ompele nappi lyhyemmän nilkkanauhan keskelle, 1 cm:n päähän nauhan päästä.

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