
 

 

 

 

Rockling  
 

by Lisa Richardson 

 
 
 

 

Naisen pitkä jakku XS/S-M-L/XL-XXL-XXXL 

 

Lanka: Rowan Softyak DK -lanka (76% puuvilla, 15% yak, 9%nailon)  

Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 4 käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet 6 nappia  

Tiheys 26 s ja 36 krs pitsi-palmikkoneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet Joustinneule: neulo ruutupiirroksen 1.-4. krs:ten mukaan. Pitsi-palmikkoneule: neulo ruutupiirroksen 5.-12. 

krs:ten mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Sileä neule: 

neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein 

 

Koko  XS/S M L/XL XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 110 120 134 144 160 cm 

kokopituus  88 90 92 94 96 cm 

hihan sisäpituus 45 46 47 47 47 cm 

Langan menekki 

Rowan Softyak Dk -lankaa 

luonnonvalkoista (230) 800 850 950 1050 1150 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 145-159-175-189-209 s, aloita joustinneule ruutupiirroksen mukaan sen oikeasta 

reunasta kokosi nuolen kohdalta ja toista sitten 11 s:n mallikertaa tarpeen mukaan. Kun olet neulonut joustinneuletta 12 

krs, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pitsi-palmikkoneule siten, että toistat jatkossa 5.-12. krs:ia. Kun kappaleen 

korkeus on 64-65-66-67-68 cm, päätä molemmista reunoista kädenteitä varten 1x9-10-12-13-15 s. Kavenna sitten 

molemmissa reunoissa joka krs 9-11-11-13-15x1 s ja joka 2. krs 9-10-12-13-14x1 s =91-97-105-111-121 s. Kun 

kädentien korkeus on 22-23-24-25-26 cm, päätä keskimmäiset 31-31-33-33-35 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen 

puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 6x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x4-7-6-5-9 s 

ja 4x5-5-6-7-7 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Vasen etukappale Luo ensin taskupussia varten paksummille puikoille 26 s ja neulo sileää neuletta 47 krs. Lisää viimeisellä 

eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi tasavälein 31 s, jätä s:t odottamaan ja katkaise lanka. Luo sitten etukappaletta varten 

ohuemmille puikoille 76-83-91-98-108 s ja aloita joustinneule samasta kohtaa kuin takana. Kun olet neulonut joustetta 12 

krs, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pitsi-palmikkoneule, toista 5.-12. krs:ia. Neulo kuitenkin etureunassa koko 

ajan 1 s:lla ainaoikeaa. Kun olet neulonut pintaneuletta 58-58-60-60-62 krs, neulo sivusta 13-20-17-24-23 s, jätä seuraavat 

31 s taskun reunusta varten odottamaan, neulo niiden tilalle taskupussin s:t ja neulo krs loppuun. Jatka mallineuletta. Kun 

kappaleen korkeus on 55-56-57-58-59 cm, aloita pääntien viistotus. Eli neulo sivusta lähtien kunnes etureunassa on jäljellä 

14 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo krs loppuun. Toista 

tällainen kavennus joka 6. krs vielä 17-16-18-16-18 kertaa ja sitten joka 8. krs 0-1-0-2-1 kertaa. HUOM: Muista tehdä 

sivussa kädentiekavennukset ja lopuksi olan viistotus samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Jatka lopuilla 7 s:lla 

takakappaleen pääntien reunusta varten mallineuletta 8-8-8,5-8,5-9 cm, päätä s:t. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee kuitenkin helmajousteen 5. krs:lle napinläpi näin: neulo 

3 s, 2 s o yhteen, ota lk puikolle ja neulo krs loppuun. Tämä on ainoa napinläpi joka neulotaan, loput napinlävet 

muodostuvat pitsineuleen reiistä. 



 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 57-59-63-63-65 s ja aloita joustinneule ruutupiirroksen mukaan, piirrokseen on HK:lla 

merkitty hihan keskikohta, laske siitä krs:n alku. Kun olet neulonut joustinneuletta 10 krs, vaihda työhön paksummat puikot 

ja aloita pitsi-palmikkoneule. Lisää sen 5.-5.-5.-5.-3. krs:lla hihan molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6.-

6.-6.-6.-4. krs kunnes työssä on 67-75-83-99-69 s. Toista vielä lisäykset molemmissa reunoissa joka 8.-8.-8.-8.-6. krs 

kunnes työssä on 93-97-103-107-113 s. Kun hihan pituus on 45-46-47-47-47 cm, päätä pyöriötä varten 1x9-10-12-13-15 

s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 3x1 s, joka 2. krs 4x1 s, joka 4. krs 5x1 s ja sitten joka 2. krs 1 s kunnes 

työssä on jäljellä 43 s. Kavenna sen jälkeen molemmissa reunoissa joka krs 9x1 s ja päätä vielä 1x4 s. Päätä loput 17 s 

kerralla.  

 

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

olkasaumat. Kiinnitä takakappaleen pääntien reunus paikoilleen ja ompele sen keskitakasauma. Neulo taskun yläreunassa 

odottamassa olevat 31 s ohuemmilla puikoilla näin: 2 o, *1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o*, toista *-* vielä kerran ja 

neulo 1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 1n, 2 o. Neulo jatkossa oikeat s:t oikein ja nurjat nurin vielä 5 krs:n ajan muuten, mutta neulo 

koko ajan molemmissa reunoissa 1 s ainaoikeaa. Päätä s:t. Kiinnitä taskupussi etukappaleen nurjalle puolelle. Kiinnitä 

taskunsuun reunuksen päät työn oikealle puolelle. Tee toinen tasku samoin. Ompele sitten sivu- ja hihasaumat sekä 

kiinnitä hihat. Kiinnitä napit vasempaan etureunaan tasavälein siten, että alin nappi tulee napinläven kohdalle ja ylin nappi 

pääntien viistotuksen alareunaan. Napita ne pitsin reikiin. 

= 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 

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

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