
Merino Extrafine 170 

Tytön sydänkoristeinen tunika 56-62-68-74-80 cm  

 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 170   

Puikot Prym: Nro 3 sekä kaarroketta varten 

pyöröpuikko nro 3 tai käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet: 3 nappia  
Tiheys 25 s ja 38 krs sileää neuletta = 10 cm  

Mallineuleet Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla 

nurin. Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. 

Sydänkuviot: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan 

kirjoneuleena  

 

Koko  56 62 68 74 80 cm 
Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 42 44 50 54 58 cm 

kokopituus n.  22 25 27 29 31 cm 

hihan sisäpituus 14 16 18 20 22 cm 

Langan menekki 

SMC Merino Extrafine 170 -lankaa 

vaaleanpunaista (35) 100 150 150 200 200 g 

valkoista (01)   50  50 50 50 50 g 

 

Takakappale Luo v.punaisella langalla 62-66-72-78-82 s ja neulo ainaoikeaa 1,5 cm. Aloita sitten sileä 
neule. Kavenna 9.-11.-11.-13.-15. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennukset joka 10.-

10.-12.-12.-14. krs vielä 3 kertaa =54-58-64-70-74 s. Kun kappaleen korkeus on 15-17-19-20-22 cm, 

jätä s:t odottamaan. 

 

Etukappale Neulo kuten takakappale. 

 
Hihat Luo v.punaisella langalla 28-32-34-38-40 s ja neulo ainaoikeaa 1,5 cm. Aloita sitten sileä neule ja 

lisää sen 7. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Toista lisäykset joka 6. krs vielä 6-6-8-9-10 kertaa =42-

46-52-58-62 s. Kun hihan pituus on 14-16-18-20-22 cm, jätä s:t odottamaan. Tee toinen hiha samoin. 

 
Kaarroke Neulo etukappaleen, toisen hihan, takakappaleen ja toisen hihan s:t samalle pyöröpuikolle 

=192-208-232-256-272 s. Neulo näillä s:illa reuna-s:iden sisäpuolella molemmissa reunoissa 2 s:lla 

ainaoikeaa ja neulo muuten sileää neuletta. Muuta 1. krs:lla s-luvuksi 189-207-234-252-270 s. 5.krs: 
neulo 4 s, *2 o yhteen, 7 s*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 2 o yhteen, 3 s =168-184-208-224-240 s. 

7.krs: tee ensin napinläpi eli neulo krs:n alusta reuna-s, ota langankierto puikolle, neulo 2 o yhteen, *2 s 

o yhteen, 6 s*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 2 o yhteen, 3 s = 147-161-182-196-210 s. 9.krs: aloita 
sydänkuviot eli neulo v.punaisella reuna-s, 2 s:lla ainaoikeaa, 2-1-3-2-1 s:lla sileää neuletta, *tee 9 s:lla 

kuvio piirroksen mukaan, neulo v.punaisella 7 s:lla sileää neuletta*, toista *-* vielä 7-8-9-10-11 kertaa, 

tee 9 s:lla kuvio, neulo v.punaisella 2-1-4-3-2 s:lla sileää, 2 s:lla ainaoikeaa ja tee reuna-s. 11.krs: neulo 
jokaisen kuvion välissä 4. ja 5. s o yhteen =139-152-172-185-198 s. 13.krs: neulo kuvioiden välissä 3. ja 

4. s o yhteen =131-143-162-174-186 s. 15.krs: neulo kuvioiden välissä 2. ja 3. s o yhteen =123-134-

152-163-174 s. 17.krs: neulo kuvioiden välissä 1. ja 2. s o yhteen =115-125-142-152-162 s. HUOM: 

Tee kaarrokkeen 17.-17.-19.-19.-21. krs:lla napinläpi kuten aiemminkin. Neulo napinläven jälkeen 
seuraavalla oikean puolen krs:lla jokaisen sydänkuvion kohdalla oleva keskimmäinen s ja sitä edeltävä s 

oikein yhteen ja neulo samalla jokaisen kuvion välissä 2 s o yhteen =98-106-121-129-137 s. Toista 



tällaiset kavennukset vielä 2 kertaa joka 2.-4.-4.-6.-6. krs = 64-68-79-83-87 s. Neulo vielä 8 krs 

ainaoikeaa kaikilla s:illa ja tee reunuksen 1. krs:lla napinläpi kuten aiemminkin. Päätä s:t löyhästi kerralla. 

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

Ompele sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä napit. 
 

      Kuvion ruutupiirros  
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