
 

 

 

 

Penny 

by Martin Storey 

 

Baby Merino Silk DK 

Lapsen kirjoneulejakku 1/2-2/3-3/4-4/5 v 

 
Lanka: Rowan Baby Merino Silk DK  

Prym puikot: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet: 6 nappia  

Tiheys: 23 s ja 27 krs sileää neuletta kirjoneuleena paksummilla puikoilla = 10 cm  
Mallineuleet: Joustinneule: 3 o, 3 n.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Tee kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

Toista 1.-28. krs:ia.  
Nyppy: neulo 1 s oikein + nurin + oikein. Käännä työ, neulo 3 n, käännä työ, neulo 3 o, käännä työ, neulo 3 n, 

käännä työ, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 

 Koko  1/2 2/3 3/4 4/5 v 
Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 60 64 66 70 cm 

kokopituus  31 33 35 37 cm 
hihan sisäpituus 20 22 24 27 cm 

Langan menekki 

Rowan Baby Merino Silk DK -lankaa 

valkoista  150 150 150 200 g 
vaaleanpunaista 50 100 100 100 g 

vaaleansinistä  50 50 50 50 g 

siniharmaata  50 50 50 50 g 

limenvihreää  50 50 50 50 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille valkoisella langalla 73-73-79-85 s ja aloita joustinneule neulomalla 2 n, 3 
o, 3 n jne. Kun jousteen korkeus on 9 krs, muuta seuraavalla eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 71-75-79-83 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule sekä kuviot piirroksen mukaan kokosi nuolen kohdalta, 

toista 4 s:n mallikertaa tarpeen mukaan ja neulo toiseen reunaan kokosi nuolen kohdalle. Neulo jatkossa s:t 

tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 16-17-19-20 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 

1x3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 3x1 s =59-63-67-71 s. Kun kädentien korkeus on 14-15-

15-16 cm, päätä keskimmäiset 21-21-23-23 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä 

pääntien reunassa 2 krs:n kuluttua 1x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x9-10-10-11 s 
ja 1x9-10-11-12 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille valkoisella langalla 34-40-40-40 s ja aloita joustinneule kuten 

takana. Muuta nyt viimeisellä krs:lla s-luvuksi 36-38-40-42 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä 
neule ja kuviot samasta kohtaa kuin takana. Tee sivussa (=kappaleen oikea reuna) kädentiekavennukset samoin 

ja samalla korkeudella kuin takana =30-32-34-36 s. Kun kädentien korkeus on 12-13-12-13 cm, päätä 



etureunasta pääntietä varten 1x9 s. Kavenna sitten samassa reunassa joka krs 3x1 s ja joka 2. krs 0-0-1-1x1 s. 

Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo toinen etukappale 
peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille valkoisella langalla 43 s ja neulo joustinneuletta 10 krs. Muuta nyt viimeisellä 
krs:lla s-luvuksi 41-43-43-45 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule sekä kuviot ruutupiirroksen 

mukaan. Piirrokseen on merkitty HK:lla hihan keskikohta, laske siitä kuvion alku sivussa. Lisää samalla hihan 

molemmissa reunoissa joka 3.-3.-4.-4. krs 12-13-14-14x1 s =65-69-71-73 s. Kun hihan pituus on 20-22-24-27 

cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 3x1 s 
ja päätä loput s:t kerralla. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele 

olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi ohuemmille puikoille pääntien reunasta valkoisella langalla 57-57-63-63 s ja 

aloita joustinneule neulomalla 3 n, 3 o jne. Kun jousteen korkeus on 6 krs, päätä s:t. Poimi sitten ohuemmille 

puikoille vasemmasta etureunasta valkoisen langan avulla 75-81-81-87 s ja neulo samanlainen reunus kuin 
pääntielle. Tee toiseen etureunaan muuten samanlainen reunus, mutta neulo nyt 4. krs:lla napinlävet näin: neulo 

2-3-3-3 s, *ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen, 12-13-13-14 s joustinneuletta*, toista *-* vielä 4 kertaa, ota lk 

puikolle, neulo 2 o yhteen ja 1-1-1-2 s joustinneuletta. Kun jousteen korkeus on 6 krs, päätä s:t. Kiinnitä vielä 

hihat ja napit.        
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