
 

Regia Premium Silk 
Turkoosi kolmiohuivi  

 

Koko: Yläreunan leveys 155 cm ja korkeus 45 cm. 
Lanka:  Regia Premium Silk (55% villa, 25% polyamidi, 20% silkki) 

Prym pyöröpuikko: Nro 2,5 tai käsialasi mukaan.  

Tiheys: 30 s ja 38 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin.  
Lehtikuviot: neulo ruutupiirrosten A, B, C ja D sekä ohjeen mukaan. Piirroksissa on 

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

langankierrot nurin. Ota huomioon, että C ja D piirrosten alareunassa on 

neulomisen helpottamiseksi piirretty edellisen piirroksen ylimmät (=piirros C) tai 

ylin (=piirros D) kerros, älä neulo niitä uudelleen.  

 
Langan menekki 

SMC Regia Premium Silk –lankaa turkoosia (00018) 200 g 

 

Neulo huivi kulmasta toiseen kulmaan pitkittäin näin Luo 10 s ja aloita 
lehtipitsikuviot piirroksen A mukaan. Kun olet tehnyt 36. krs:n, on työssä 34 s. 

Aloita sitten piirroksen B mukaan keskellä työtä sileiden s:iden lisääminen ja jatka molemmissa reunoissa lehtipitsiä. 

72. krs:lla työssä on keskellä 18 sileää s:aa. Toista sitten 37.-72. krs:t vielä 4 kertaa siten, että lisäät vasemman 
puoleisten 3 nurjan silmukan oikeaan reunaan joka 2. krs yhden s:n. Tee vielä 37.-68. krs:t kerran, työssä on nyt 

keskellä 88 sileää s:aa ja olet neulonut 212 krs. Jatka sitten piirroksen C mukaan molemmissa reunoissa lehtipitsiä 

ja kavenna samalla sileitä s:ita 1 s joka 4. krs. Tee piirroksesta 213.-252. kerran ja toista sitten 217.-252. krs:t 8 
kertaa. Olet nyt neulonut 540 krs. Jatka neuloen 541.-562. krs:t kerran.  

HUOM: Neulo 561. krs:lla keskiosan viimeinen oikea s sitä edeltävän nurjan s:n kanssa nurin yhteen. Tee lopuksi 

piirroksen D mukaan krs:t 563.-597. Päätä loput 10 s kerralla. 

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

 

Piirros A 

Vasemman reunan lehtipitsi        Oikean reunan lehtipitsi 
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Piirros B 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vasemman reunan lehtipitsi                 keskiosa                      Oikean reunan lehtipitsi 
 

Piirros C 

Vasemman reunan lehtipitsi                keskiosa                          Oikean reunan lehtipitsi 
Piirros D 

 

 

= oikea s 
= nurja s 

= ota langankierto puikolle 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s 

ja vedä nostettu s neulotun yli 

= neulo 2 s nurin yhteen 

= lisäys: neulo kahden s:n välinen 

lankalenkki kiertäen oikein 

 

Vasemman reunan lehtipitsi                   Oikean reunan lehtipitsi 


