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MUISTO-NEULETAKKI
Neule neulotaan saumattomasti ylhäältä alas. Sen voi neuloa joko tasona, tai pyörönä
jonka jälkeen se leikataan keskeltä auki. Ihanan pehmeä Kässäkerho pom pom Donegal
Tweed antaa neuleelle kauniin, ja silti elävän ilmeen. Neuleen voi neuloa myös raidallisena,
tai lisätä helmaan kuvioita.
Tämän neuleen kanssa mahdollisuuksia on paljon!
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TARVIKKEET
Lanka
Kässäkerho pom pom Donegal Tweed 100g
Langan menekki: XS-M 230-300 g,
L-XL 300-350 g

Puikot

3-3,5 mm pyöröpuikot (60-80 cm)

Neuletiheys
24-26 s = 10 cm.

Koot
XS (S) M (L) XL

Valmiin neuleen mitat
Helman leveys 88 (92) 98 (104) 112 cm
Helman pituus kainalosta 32 (34) 36 (38)
40 cm

Lyhenteet:
1 s = silmukka
1 o = neulo oikein
1 n = neulo nurin
L1e/t = neulo silmukka ensin sen etureunasta
oikein, siirtämättä sitä oikealle puikolle. Neulo
sama silmukka uudelleen vielä sen
takareunasta, ja siirrä se normaalisti oikealle
puikolle.
SM = siirrä merkki
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OHJE
ALOITA NÄIN:
Luo 66 (70) 76 (82) 88 silmukkaa koon 3,5 mm pyöröpuikoille.
Neulo ensimmäinen kerros nurin, ja aseta samalla silmukkamerkit (SM) seuraavasti:
Neulo nurin 3 (3) 3 (3) 3 silmukkaa, aseta SM,
neulo nurin 13 (14) 15 (16) 17 silmukkaa, aseta SM,
neulo nurin 34 (36) 40 (44) 48 silmukkaa, aseta SM,
neulo nurin 13 (14) 15 (16) 17 silmukkaa, aseta SM,
ja neulo loput silmukat 3 (3) 3 (3) 3 nurin.
1. Käännä työ ja neulo *L1e/t,1 o, 1 o, SM, 1 o, L1e/t*, ja muut oikein, kunnes on 3
silmukkaa ennen seuraavaa SM. Toista *-* jokaisen SM kohdalla kerros loppuun.
2. Käännä työ ja neulo kerros kokonaan nurin, paitsi ensimmäinen ja viimeinen silmukka
oikein.
3. Toista kerros 1, paitsi neulo ensimmäinen silmukka oikein.
4. Toista kerros 2.
5. Neulo L1e/t ja muut oikein, kunnes on 3 silmukkaa ennen seuraavaa SM. Neulo *L1e/t,1
o, 1 o, SM, 1 o, L1e/t*. Neulo *-* jokaisen SM kohdalla kerros loppuun. Neulo kerroksen
lopussa vielä viimeiseen silmukkaan L1e/t
6. Neulo kerros kokonaan nurin
7. Neulo oikein, kunnes on 3 silmukkaa ennen seuraavaa SM. Neulo *L1e/t,1 o, 1 o, SM, 1
o, L1e/t*. Neulo *-* jokaisen SM kohdalla kerros loppuun.
8. Neulo kerros nurin.
Toista kerroksia 5-8 yhteensä 2 (2) 2 (2) 3 kertaa
9. Neulo L1e/t, seuraavat silmukat oikein kunnes 3 silmukkaa ennen SM. ”Neulo L1e/t, 1o,
1o, SM, 1o, L1e/t”. Neulo ”-” jokaisen SM kohdalla kerros loppuun JA kerroksen lopussa
vielä L1e/t.
10. Neulo kerros nurin.
Toista kerroksia 9-10 yhteensä 6 (7) 8 (8) 9 kertaa
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PÄÄNTIEN YHDISTÄMINEN
Mikäli haluat neuloa neuleen yhteen putkeen pyörönä, lisää seuraavalla lisäyskerroksella
(alkaa kuten kerros 9) oikean kerroksen päätteeksi 20 (20) 22 (22) 22 silmukkaa. Lisää SM
kerroksen vaihtumisen merkiksi.
Jatka neulomalla ohjeen kohdat 11-12 , mutta neulo keskelle eteen juuri luoduista
silmukoista keskimmäiset 4 silmukkaa nurin.
Eli
11. Neulo oikein kunnes 3 s ennen SM. ”Neulo L1e/t, 1o, 1o, SM, 1o, L1e/t”. Neulo
”-” jokaisen SM kohdalla kerros loppuun.
12. Neulo kerros oikein.
Mikäli haluat neuloa neuleen tasona, tee pääntien lisäys
seuraavasti:
Aloita neulomaan kuten kerros 9. Kerroksen lopussa luo kerroksen jatkeeksi vielä 9 (9) 10
(10) 10 silmukkaa.
Käännä työ ja neulo nurin, kunnes kerroksen lopussa luo kerroksen jatkeeksi vielä 9 (9) 10
(10) 10 silmukkaa.
11. Käännä työ ja neulo oikein kunnes 3 s ennen SM. ”Neulo L1e/t, 1o, 1o, SM, 1o, L1e/t”.
Neulo ”-” jokaisen SM kohdalla kerros loppuun.
12. Käännä työ, ja neulo 1o, muut nurin ja kerroksen viimeinen silmukka 1o.
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HIHASILMUKOIDEN EROTTELU
Toista lisäyskerroksia 11-12, kunnes raglanlisäyksiä on neulottu kokonaan yhteensä 35 (36)
39 (41) 44 kertaa. Voit laskea nämä helposti esim hihan puolen raglansaumasta, ne ovat
niitä vaakasuorassa olevia nurjan silmukan näköisiä lisäyksiä joka toisella kerroksella.
Hihasilmukoita pitäisi olla nyt 83 (86) 92 (98) 105.
Kun lisäyskerroksia on tarpeeksi, erottele hihat odottamaan. Hihat ovat ne kapeammat
välit, silmukkamerkkien 1 ja 2 välissä, sekä 3 ja 4 välissä olevat pätkät.
Neulo siis oikein ensimmäiseen silmukkamerkkiin asti. Poista SM ja pujottele silmukat
neulan avulla ylimääräiselle langalle seuraavaan merkkiin asti. Solmi langanpätkä, jotta
silmukat eivät karkaa.
Lisää kainalon alle silmukoita, luomalla uusia silmukoita silmukkamerkkien 1 ja 2 väliin. Eli
jatka neulomista siitä, missä ensimmäinen SM oli. Luo 9 (9) 10 (10) 11 silmukkaa ja jatka
takakappaaleen silmukoihin, aiemman silmukkamerkin 2 kohdasta. Neulo oikein
silmukkamerkkiin 3 asti.
Poista SM ja pujottele silmukat neulan avulla ylimääräiselle langalle seuraavaan merkkiin
asti. Solmi langanpätkä, jotta silmukat eivät karkaa. Lisää kainalon alle silmukoita, luomalla
uusia silmukoita silmukkamerkkien 3 ja 4 väliin. Eli jatka neulomista siitä, missä kolmas SM
oli. Luo 9 (9) 10 (10) 11 silmukkaa ja jatka nyt taas etukappaleen puolelle. Neulo loput
silmukat oikein.
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HELMA
13. Käännä työ, ja neulo 1o, muut nurin ja kerroksen viimeinen silmukka 1o.
14. Neulo kerros kokonaan oikein.
Jatka neulomalla kerroksia 13-14 (tai neulomalla kaiken oikein putkeen, muistaen keskellä
olevat 4 nurjaa silmukkaa) niin pitkään, kunnes neuleen pituus on kainalosta mitattuna 24
(28) 32 (34) 36 cm.
Vaihda työhön pienemmät 3 mm puikot. Neulo helmaan vielä 1o 1n resoria yhteensä 6 cm
korkeaksi.
Päättele silmukat löyhästi, jotta helma ei kiristä käytössä.
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HIHOJEN NEULOMINEN
Voit neuloa hihat pyöröpuikoilla 3,5 mm magic loop tekniikalla, tai myös vaihtoehtoisesti
sukkapuikoilla. Siirrä hihasilmukat apulangalta pyöröpuikoille tai tasaisesti sukkapuikoille.
Etsi kädentieltä keskikohta aiemmin vartaloon luomistasi silmukoista. Poimi siitä alkaen ja
neulo tasaisesti 5 (5) 6 (6) 6 silmukkaa, ja jatka neulomista aiemmin sivuun ottamillasi
hihan silmukoilla. Neulo hihan silmukat oikein, ja poimi niiden perään vielä toiselta
puolelta kädentietä 5 silmukkaa. Aseta tähän SM.
Neulo hihaa pyörönä oikein 2,5 cm. Aloita sen jälkeen hihan kavennukset.
1. Neulo 1 o, 2 s takaa oikein yhteen ja muut oikein, kunnes jäljellä on 3 s ennen SM. Neulo
2 s takaa oikein yhteen ja 1o.
2. Neulo seuraavat 5 kerrosta oikein.
Toista hihan kerroksia 1-2, kunnes hihan pituus kainalosta on 42 (43) 44 (45) 46 cm.
Vaihda työhön pienemmät 3 mm puikot ja neulo 1o 1n resoria vielä 7-8 cm.
Päättele silmukat löyhästi, jotta hiha ei kiristä käytössä.

PÄÄNTIEN NEULOMINEN
Jos olet neulonut miehustan pyörönä, ompele siihen nurjien silmukoiden keskelle nyt kaksi
suoraa viivaa (noin paininjalan mittaisella välillä) ompelukoneella, ja vahvista ne moneen
kertaan. Leikkaa sitten villatakki ommelten keskeltä auki.
Neulo resori 3 mm pyöröpuikoilla. Aloita poimimalla silmukoita pääntien keskeltä edestä.
Poimi ja neulo silmukoita tasaisesti. Hyvä suhde silmukoiden poimintaan on se, että jättää
joka neljännen silmukan/kerroksen kohdalta silmukan poimimatta. Näin resorista saa
tasaisen, eikä se lörpsähdä heti käytössä.
Poimi silmukat koko pääntien matkalta, ja neulo 1o 1n resoria yhteensä 2 cm korkeaksi.
Päättele silmukat oikealla kierroksella, ja päättelyn kireydellä voit vaikuttaa myös pääntien
kireyteen käytössä.
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NAPPILISTAN NEULOMINEN
Napinläpien koko ja niiden väli riippuu toki nappien koosta. Noin 6-7 cm välein olevat
napinlävet ovat ne normaalit, mutta isommatkin voivat olla isompien nappien kanssa.
Suosittelen tähän pieniä tai keskikokoisia nappeja.
Poimi 3 mm puikoilla vasemmasta etureunasta silmukat nappilistan resoriin. Jätä joka
neljännen kerroksen silmukka poimimatta, jotta resori ei lörpsähdä. Neulo 1o 1n resoria
noin 2 cm korkeaksi. Päättele silmukat oikean kerroksen puolella.
Sommittele nappien paikat neulomasi nappilistan päälle, ja näin voit hahmottaa oikean
reunan napinläpilistaan tulevien nappien paikat. Poimi siis samalla tavalla silmukat
oikeasta etureunasta, ja neulo 1o 1n resoria noin 1 cm korkeaksi.
Tee napinlävet sommittelemiisi paikkoihin, tasaisin silmukkavälein. Napinläpi tehdään
päättelemällä 2 silmukkaa, ja seuraavalla kerroksella niiden tilalle luodaan 2 uutta
silmukkaa. Jatka napinläpien jälkeen resoria vielä 1 cm. Päättele silmukat oikealla
kerroksella.
Ompele napit nappilistaan, napinläpien vastakkaiselle puolelle.

VIIMEISTELY
Päättele kaikki langat nurjalle puolelle. Kostuta neule ja höyrytä se märän harson läpi
oikeaan muotoonsa. Vaihtoehtoisesti voit liottaa neuletta kylmässä vedessä, ja asetella
sen muotoonsa ja antaa kuivua tasolla pyyhkeen päällä.
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