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Miehen neuletakki XS-S-M/L-XL-XXL-XXXL 

 

Lanka: Rowan Felted Tweed Dk -lanka (50% merinovilla, 25% alpakka, 25% viskoosi)  

Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan 
mukaan  

Muut tarvikkeet 5 nappia  

Tiheys 24 s ja 32 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

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

Joustinneule: 2 o, 2 n  

 

Koko  XS S M/L XL XXL       XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 98 108 118 128 138        148 cm 

kokopituus n.  61 62 65 66 68            71 cm 
hihan sisäpituus 47 49 51 52 53            53 cm 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed Dk -lankaa 

punaista (186) 400 450 500 500 550        600 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 120-132-144-156-168-180 s ja neulo ainaoikeaa 14 krs. Vaihda 
työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 38-38-39-39-40-40 cm, 

päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x3 s. Aloita sitten raglankavennukset. 1.krs: (op) neulo 

3 o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 

samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 5 s, neulo 2 s oikein yhteen ja 3 o. 2.krs: neulo 3 o, 

2 n yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 5 s, neulo 2 s takareunoistaan 

nurin yhteen ja 3 o. Toista kavennuksia tähän tapaan joka krs vielä 11-17-21-29-35-39 krs:n ajan ja tee 

niitä sitten joka 2. krs 29-28-29-27-26-27 kertaa. Jätä loput eli takakappaleen pääntien 30-32-34-34-
36-38 s odottamaan. 

 

Vasen etukappale Luo ensin paksummille puikoille taskupussia varten 32-34-36-38-40-42 s ja neulo 

sileää neuletta 15 cm, jätä s:t odottamaan. Luo sitten ohuemmille puikoille etukappaletta varten 58-64-

70-76-82-88 s ja neulo ainaoikeaa 14 krs. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun 

kappaleen korkeus on 18 cm, neulo sivusta (=kappaleen oikea reuna) 13-15-17-19-21-23 s, jätä 
seuraavat 32-34-36-38-40-42 s taskunsuuta varten odottamaan ja neulo s:iden tilalle taskupussi-s:t. 

Jatka kaikilla s:illa sileää. Kun kappaleen korkeus on 38-38-39-39-40-40 cm, päätä sivussa kädentietä 

varten 1x3 s. Aloita sitten samassa reunassa raglankavennukset kuten takana. Kun olet tehnyt joka 2. 

krs kavennuksia 14-11-9-5-2-0 kertaa ja työssä on jäljellä 28-31-35-37-40-44 s, aloita pääntien viistotus. 



Jatka sivussa raglankavennuksia joka 2. krs vielä 9-11-14-16-18-21 kertaa ja kavenna samalla pääntien 

reunassa ensin joka krs 11-9-5-1-1-1x1 s ja sitten joka 2. krs 3-6-11-15-16-15x1 s. Sekä vielä XXXL-

koossa joka 4. krs 2x1 s. Työssä on nyt jäljellä 5 s. Neulo oikean puolen krs:lla 2 o, nosta 1 s 

neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli = 3 s. Neulo nurjalla s:t oikein ja 
neulo seuraavalla krs:lla 1 o ja tee ylivetokavennus. Neulo seuraavalla krs:lla 2 o ja sitten 2 o yhteen. 

Katkaise ja vedä lanka viimeisen s:n läpi 

. 
Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 62-62-62-66-66-70 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta jousteen 
viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 62-62-64-68-68-70 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja 

aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen 5.-5.-5.-5.-5.-3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten 

lisäykset joka 6.-6.-6.-6.-4.-4. krs kunnes työssä on 80-88-100-102-72-84 s. Toista vielä lisäykset 
molemmissa reunoissa joka 8.-8.-8.-8.-6.-6. krs kunnes työssä on 94-98-104-108-112-118 s. Kun hihan 

pituus on 47-49-51-52-53-53 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x3 s. Kavenna sitten 

molemmissa reunoissa 3 s:n sisäpuolella 1 s joka 2. krs kuten takana kunnes työssä on jäljellä 28 s. Jatka 

takareunassa raglankavennuksia ja päätä samalla etureunasta joka 2. krs 1x3 s, 2x4 s ja 1x3 s. Päätä 
loput s:t kerralla. Neulo toisen hihan yläreuna peilikuvaksi. 

 

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

Ompele raglan-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pyöröpuikolle langan avulla oikeasta etureunasta 124-126-

128-128-130-130 s, sitten pääntien reunasta 22-26-30-32-34-40 s, oikean hihan yläreunasta 16 s ja 

neulo takakappaleen pääntien odottamassa olevat s:t. Poimi samalle pyöröpuikolle vasemman hihan 

yläreunasta 16 s ja sitten vasemman etukappaleen reunasta yhtä monta s:aa kuin oikean etukappaleen 

reunasta. Aloita näillä 354-368-382-386-396-410 s:lla ainaoikeinneule. Tee sen 6. krs:lla napinlävet näin: 

Neulo kunnes puikolla on jäljellä 124-124-128-128-128-128 s, *neulo 2 o yhteen, ota lk puikolle, 

neulo 27-27-28-28-28-28 s*, toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 2 o yhteen, ota lk puikolle ja neulo krs 
loppuun. Neulo vielä 5 krs ainaoikeaa ja aloita sitten kaulus lyhennetyin kerroksin. 1.krs: (op) neulo 

192-204-216-220-228-242 s, tee kierretty s (=nosta 1 s oikean käden puikolle, tuo lanka puikkojen 

välistä työn eteen ja siirrä silmukka takaisin vasemman käden puikolle. Kun tulet seuraavan kerran 
tämän s:n kohdalle, neulo silmukan ympärillä oleva lanka ja silmukka yhteen), käännä työ. 2.krs: neulo 

30-40-50-54-60-74 s, tee kierretty s ja käännä työ. 3.krs: neulo 31-41-51-55-61-75 s, tee kierretty s ja 

käännä työ. 4.krs: neulo 32-42-52-56-62-76 s, tee kierretty s ja käännä työ. Jatka lyhennettyjä kerroksia 

tähän tapaan siten, että neulot aina 1 s:n enemmän joka krs. Kun olet neulonut näin: 78.krs: neulo 106-

116-126-130-136-150 s, tee kierretty s ja käännä työ. Neulo seuraava krs kokonaan oikein. Päätä 

sitten kaikki s:t kerralla. Poimi taskun suusta s:t ohuemmille puikoille ja neulo ainaoikeaa 13 krs, päätä 

s:t. Kiinnitä tämän reunuksen päät etukappaleeseen työn oikealle puolelle ja kiinnitä taskupussin reunat 
nurjalle puolelle. Tee toinen tasku samoin. Kiinnitä lopuksi napit. 
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