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Pitsineuleinen huivi 43X210 cm 

 

Lanka: Rowan Kidsilk Haze -lanka (70% mohair, 30% silkki) sekä Rowan Felted Tweed -lanka (50% 

merinovilla, 25% alpakka, 25% viskoosi)  
Puikot Prym: Nro 3,5-4 tai käsialan mukaan  

Tiheys 21 s ja 42 krs ainaoikeinneuletta = 10 cm  

Mallineuleet Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Pitsineuleet: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen 

mukaan  

Langan menekki: Rowan Kidsilk Haze helmenväristä (590) 100 g 

Rowan Felted Tweed tummanharmaata (191)  300 g 

 

Tee näin Luo t.harmaalla langalla löyhästi 127 s ja aloita pitsineule. 1.krs: (op) neulo 1 o, *ota lk 

puikolle, neulo 5 n, 3 n yhteen, 5 n, ota lk puikolle neulo 1 o*, toista *-*. 2.krs: neulo 2-kertaisella 

helmenvärisellä langalla nurin. 3.krs: neulo kuten 1. krs, mutta 2-kertaisella helmenvärisellä langalla. 4.-
11.krs: toista 2.-3. krs:ia. 12.krs: neulo t.harmaalla langalla nurin. Toista 1.-12. krs:ia vielä 5 kertaa ja tee 

vielä 1.-6. krs:t. Katkaise t.harmaa lanka ja jatka pelkällä 2-kertaisella helmenvärisellä langalla. 79.-94.krs: 

neulo ruutupiirroksen mukaan siten, että aloitat piirroksen sen oikeasta reunasta ja toistat sitten 14 s:n 

mallikertaa 9 kertaa. Neulo nurjan puolen krs:t nurin. 95.krs: neulo 2 s oikein yhteen, ota lk puikolle, 

*neulo 11 o, nosta 2 s neulomatta kuten neuloisit ne oikein yhteen, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t 

neulotun yli*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 13 s. Neulo 11 o, ota lk puikolle, nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli. Työssä on jäljellä 111 s. 96.krs: neulo nurin. 

Katkaise helmenväriset langat ja jatka t.harmaalla langalla. 97.krs: neulo 5 o, *2 o yhteen, 3 o*, toista *-

* vielä 19 kertaa, neulo 2 o yhteen, 4 o =90 s. Neulo jatkossa ainaoikeaa kunnes kappaleen pituus on 

105 cm, jätä s:t odottamaan. Tee toinen samanlainen kaitale. 

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

Ompele kaitaleet yhteen silmukoimalla. 
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