
 

Merino Extrafine 85  
 

Naisen oranssi jakku 

 
Koko: XS-S-M-L-XL 

Valmiin jakun mitat: Vartalonympärys 82-88-98-104-114 cm, kokopituus 

79 cm ja hihan sisäpituus 44-44-45-45-46 cm. 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 -lankaa 1150-1200-1250-1350-
1400 g oranssia (00225). 

Puikot Prym: Nro 6 ja kaulusta varten pyöröpuikko nro 6 tai käsialan 

mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 24 krs palmikkoneuletta = 10 cm. 

Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.  
Palmikkoneuleet: neulo ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan. Piirroksissa on 

vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 

Tee piirroksista aina ensin 1.-8. krs:t ja toista sitten A-piirroksessa 9.-24. 

krs:ia ja B-piirroksessa 9.-16. krs:ia. Molemmissa palmikkoneuleissa tulee 
jokaiseen mallikertaan 7. krs:lla 2 uutta s:aa.  

 

Takakappale: Luo 62-66-74-78-86 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita 
sitten palmikkoneule A sen oikeasta reunasta, toista 4 s:n mallikertaa 13-

14-16-17-19 kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Neulo jatkossa s:t 

tässä järjestyksessä. 7. krs:n jälkeen työssä on 92-98-110-116-128 s. Kun 
kappaleen korkeus on 79 cm, neulo jokaisen palmikon kohdalla 2 kertaa 2 

s oikein yhteen ja päätä loput s:t kerralla. 

 

Vasen etukappale: Luo 49-53-57-61-65 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita sitten palmikkoneule A sen 
oikeasta reunasta, toista 4 s:n mallikertaa 8-9-10-11-12 kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan, neulo 

kuitenkin ennen reuna-s:aa 7 s sileää nurjaa neuletta etureunukseksi. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. 

7. krs:n jälkeen työssä on 69-75-81-87-93 s. Kun kappaleen korkeus on 72 cm, jätä etureunasta 8 s 

apulangalle pääntietä varten odottamaan. Päätä sitten samasta reunasta 24-25-27-29-30 s siten, että 

samalla kavennat jokaisen palmikon kohdalla 2 kertaa 2 s oikein yhteen. Päätä vielä pääntien reunassa joka 

2. krs 2x3 s, 1x2 s ja 3x1 s. Kun kappaleen korkeus on 79 cm, päätä loput eli olan 26-31-35-39-44 s siten, 
että samalla kavennat jokaisen palmikon kohdalla 2 kertaa 2 s yhteen. 

 

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 
 

Hihat: Luo 38-38-42-42-46 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita sitten palmikkoneule A sen oikeasta 

reunasta, toista 4 s:n mallikertaa 7-7-8-8-9 kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Neulo jatkossa s:t 

tässä järjestyksessä. 7. krs:n jälkeen työssä on 56-56-62-62-68 s. Lisää palmikkoneuleen 9. krs:lla 
molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6. krs vielä 14-11-13-9-9 kertaa ja joka 4. krs 1-6-3-

10-9 kertaa =88-92-96-102-106 s. Kun hihan pituus on 44-44-45-45-46 cm, päätä s:t kerralla. 

 

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

olkasaumoja 11-13-15-17-19 cm:n matkalta. Neulo pyöröpuikolle molemmissa etureunoissa olevat 8 s ja 

poimi niiden sisäpuolelle pääntien reunasta 112 s. Neulo 1 krs nurjalta muuten nurin, mutta neulo 

molemmissa etureunoissa reuna-s:n sisäpuolella 7 s oikein. Jatka molemmissa reunoissa 8 s:lla kuten 

aiemminkin, mutta toista niiden sisäpuolella B-palmikkoneuleen 14 s:n mallikertaa 8 kertaa. Työssä on 7. 

krs:n jälkeen 144 s. Lisää 11. krs:lla jokaisen nurjan raidan keskellä 1 s (=neulo kahden s:n välinen 

lankalenkki kiertäen nurin) ja toista tällaiset lisäykset joka 10. krs vielä 3 kertaa =208 s. Jokaisessa nurjassa 
raidassa on nyt 6 s. Kun kauluksen korkeus on 22 cm, neulo jokaisen palmikon kohdalla 2 kertaa 2 s oikein 

yhteen ja päätä samalla s:t. Kiinnitä sitten hihan sivuihin olan molemmin puolin 20-21-22-23-24 cm:n 

matkalle. Ompele lopuksi sivu- sekä hihasaumat. 



 

Palmikkoneule A      Palmikkoneule B 
 

 
 

 

         

                     4-6 s:n mallikerta toistuu             14-16 s:n mallikerta toistuu 
 

= reunasilmukka 

= oikea s 
= nurja s 

= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen 

oikein), neulo 1 s oikein, lisää 1 s ja neulo apupuikon s:t oikein 
= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

= harmaan ruudun kohdalla ei ole vielä silmukkaa 

 
 

                        Takakappale   Vasen etukappale   Hiha    
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