
 

 
Merino Extrafine 85  

 

Miehen palmikkojakku S-M-L-XL 
 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 -lanka (100% villa, 50 g 

=85 m)  

Puikot Prym: Nro 4,5 ja 5 sekä reunuksia varten pyöröpuikko nro 
4,5 tai käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet 5 nappia  

Tiheys 18 s ja 26 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 

cm  

Mallineuleet 

 Joustinneule: 3 o, 3 n.  
Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.  

Palmikot: neulo ruutupiirrosten I ja II sekä ohjeen mukaan. 

Piirroksissa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki 

palmikoiden s:t nurin. I palmikkoon tulee 1. krs:lla 3 uutta s:aa, 
toista piirroksen 3.-18. krs:ia. II piirrokseen tulee 1. krs:lla 1 uusi s, 

toista piirroksen 3.-20. krs:ia  

 
 

Koko  S M L XL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalonympärys 106 112 118 126 cm 

kokopituus  64 64 64 64 cm 

hihan sisäpituus 52 52 52 52 cm 

Langan menekki 
SMC Merino Extrafine 85 -lankaa 

oliivinvihreää (271) 900 950 1000 1050 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 101-107-113-119 s ja aloita nurjan puolen krs:lla reuna-s:n sisäpuolella 

joustinneule neulomalla 3 o-3 n-3 o-3 n, tee toiseenkin reunaan reuna-s. Kun jousteen korkeus on 8 cm, vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet seuraavasti: neulo reuna-s, 7-10-13-16 s:lla sileää nurjaa 
neuletta, tee 5 (+1) s:lla palmikkoa piirroksen II mukaan, neulo 9 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 15 (+3) s:lla 

palmikkoa piirroksen I mukaan, neulo 11 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 5 (+1) s:lla palmikkoa piirroksen II 

mukaan, neulo 11 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 15 (+3) s:lla palmikkoa piirroksen I mukaan, neulo 9 s:lla sileää 
nurjaa neuletta, tee 5 (+1) s:lla palmikkoa piirroksen II mukaan, neulo 7-10-13-16 s:lla sileää nurjaa neuletta ja 

tee reuna-s. Neulo jatkossa näillä 110-116-122-128 s:lla mallineuleita tässä järjestyksessä. Kun kappaleen 

korkeus on 44-42-40-39 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3-4-5-7 s, 1x2 s ja 

1x1 s =98-102-106-108 s. Kun kädentien korkeus on 17-19-21-22 cm, päätä keskimmäiset 32 s pääntietä 
varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x4 s ja 1x2 s. Kun kädentien 

korkeus on 20-22-24-25 cm, päätä loput eli olan 27-29-31-32 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 43-46-49-52 s ja aloita nurjan puolen krs:lla reuna-s:n sisäpuolella 

joustinneule neulomalla 2 o, *3 n, 3 o*, toista *-* ja neulo toiseenkin reunaan reuna-s. Kun jousteen korkeus 

on 8 cm, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet sivusta lähtien seuraavasti: neulo reuna-s, sitten 

6-9-12-15 s n, lisää 1 nurja s (=7-10-13-16 s sileää nurjaa neuletta), tee 5 (+1) s:lla palmikkoa piirroksen II 

mukaan, neulo 7 s n ja lisää samalla 2 s tasavälein (=9 s sileää nurjaa neuletta), tee 15 (+3) s:lla palmikkoa 

piirroksen I mukaan ja neulo 8 s:lla sileää nurjaa neuletta sekä tee reuna-s. Neulo jatkossa näillä 50-53-56-59 
s:lla mallineuleita tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 39 cm, päätä etureunassa (=kappaleen vasen 

reuna) pääntietä varten joka 2. krs 1x2 s, 2x2 s ja 2x1 s. Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla kunnes 

etureunassa on jäljellä 3 s, neulo 2 o yhteen ja neulo reuna-s. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs 6 kertaa ja 



vielä joka 6. krs 3 kertaa. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 44-42-40-39 cm, päätä sivussa kädentie-s:t kuten 

takana. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. 
 

Oikea etukappale Neulo vasemman peilikuvaksi.  

 
Hihat Luo ohuemmille puikoille 43 s ja aloita reuna-s:n sisäpuolella joustinneule neulomalla 1 o, *3 n, 3 o*, 

toista *-* ja neulo 3 n, 1 o, reuna-s. Kun jousteen korkeus on 8 cm, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita 

mallineuleet seuraavasti: neulo reuna-s, 1 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 5 (+1) s:lla palmikkoa piirroksen II 

mukaan, neulo 7 s n ja lisää samalla 2 s tasavälein (=9 s sileää nurjaa neuletta), tee 15 (+3) s:lla palmikkoa 
piirroksen I mukaan, neulo 7 s n ja lisää samalla 2 s tasavälein (=9 s sileää nurjaa neuletta), tee 5 (+1) s:lla 

palmikkoa piirroksen II mukaan, neulo 1 s:lla sileää nurjaa neuletta sekä tee reuna-s. Neulo jatkossa näillä 52 s:lla 

mallineuleita tässä järjestyksessä. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa joka 4. krs 10-13-16-19x1 s =72-

78-84-90 s. Neulo lisätytkin s:t sileää nurjaa neuletta. Kun hihan pituus on 52 cm, päätä molemmissa reunoissa 

pyöriötä varten joka 2. krs 1x3-4-5-7 s, 2x2 s, 8x1 s, 1x2 s ja 1x3 s. Päätä loput 32-36-40-42 s kerralla. 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele 
olkasaumat. Poimi langan avulla pyöröpuikolle molemmista etureunoista 69 s, etukappaleiden pääntien reunasta 

53 s ja näiden väliin takakappaleen pääntien reunasta 45 s. Aloita näillä 289 s:lla joustinneule seuraavasti nurjan 

puolen krs:lla: neulo reuna-s, 1 o, *3 n, 3 o*, toista *-* ja neulo 3 n, 1 o, reuna-s. Aloita heti seuraavalla krs:lla 

lyhennetyt krs:t. 1.krs: neulo 195 s, tee kerrattu s (=nosta 1 s neulomatta, tuo lanka työn eteen s:iden välistä, 
siirrä s takaisin vasemmalle puikolle), käännä työ. 2.krs: neulo 99 s, tee kerrattu s, käännä työ. 3.krs: neulo 102 s, 

tee kerrattu s, käännä työ. 4.krs: neulo 105 s, tee kerrattu s, käännä työ. Neulo tähän tapaan edestakaisin aina 3 

s enemmän kuin edellisellä krs:lla vielä 8 krs:n ajan ja neulo sitten 2 s enemmän 8 krs:n ajan sekä vielä 1 s 
enemmän 4 krs:n ajan. Käännä työ, neulo koko krs ja neulo samalla silmukoiden ympärillä olevat langankierrot 

niitä vastaavien s:iden kanssa yhteen. Jatka kaikilla s:illa joustinneuletta. Tee 8. eli nurjan puolen krs:lla napinlävet. 

Eli neulo vasemman etukappaleen alareunasta 5 s, *päätä 2 s, siirrä päätöksestä jäänyt s vasemman käden 
puikolle, ota 2 lk puikolle, neulo 2 n tai o yhteen riippuen silmukoista, neulo 11 s*, toista *-* vielä 4 kertaa ja 

neulo krs loppuun. Luo seuraavalla krs:lla napinläpien kohdille uudet s:t siten, että neulot 2 lk ensin 

takareunastaan nurin tai oikein + etureunastaan nurin tai oikein + takareunastaan nurin tai oikein. Neulo s:t 

siten, että joustinneule jatkuu katkeamattomana. Jatka kaikilla s:illa joustinneuletta vielä 7 krs, päätä s:t. Ompele 
sitten sivu- ja hihasaumat sekä kiinnitä hihat ja napit. 

 

Palmikkoneuleen ruutupiirros I  Ruutupiirros II 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
      15 (+3) s:n palmikko    5(?1) s:n palmikko 

 

= oikea s 

= lisää 1 s: neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein 

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

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

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: MEZ GmbH 

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava     

puh 09-274871   

www.prym.fi 
 


