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Naisen harmaa palmikkoneuleinen jakku XS/S-M-L/XL-XXL-XXXL 

 

Lanka: Rowan Kid Classic -lanka (70% villa, 22% mohair, 8% polyamidi) 
Puikot Prym: Nro 4 ja 4,5 tai käsialan mukaan  

Tiheys 23 s ja 28 krs palmikkoneuletta sekä 20 s ja 28 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 

cm  

Mallineuleet Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein. Palmikkoraita: neulo ruutupiirroksen 

ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla nurjat s:t nurin. Toista 

1.-12. krs:ia. Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin  

 

Koko  XS/S M L/XL XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 142 152 164 174 180 cm 
kokopituus  70 72 74 76 79 cm 

hihan sisäpituus 38 38 39 39 39 cm 

Langan menekki 

Rowan Kid Classic -lankaa 

harmaata (890) 650 700 750 800 850 g 

 
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 146-152-164-176-180 s ja neulo sileää nurjaa neuletta 2 krs. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo 3.krs: (op) 18-4-10-16-1 o, *1 n, (1 o, lisää 1 s eli neulo 

kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein, neulo 1 o), toista sulkeet vielä 2 kertaa, neulo 1 n, 9 o*, 

toista *-* kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 26-12-18-24-9 s, neulo 1 n, (1 o, lisää 1 s, neulo 1 

o), toista sulkeet vielä 2 kertaa, neulo 1 n ja 18-4-10-16-1 o =167-179-191-203-213 s. 4.krs: neulo 18-

4-10-16-1 n, *1 o, 9 n*, toista *-* ja neulo 1 o, 18-4-10-16-1 n. Aloita sitten joka toisessa 9 oikean 

silmukan raidassa palmikko ruutupiirroksen mukaan, neulo muissa raidoissa sileää oikeaa neuletta ja 
niiden molemmin puolin aina 1 s:lla sileää nurjaa. Kun kappaleen korkeus on 47-48-48-49-50 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x6 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 8x1 s 

=139-151-163-175-185 s. Kun kädentien korkeus on 20-21-23-24-26 cm, päätä molemmissa 

reunoissa olkaa varten joka 2. krs 4x9-10-11-12-13 s ja 1x8-10-11-13-13 s. Jätä loput eli pääntien 51-

51-53-53-55 s odottamaan. 

 
Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 98-101-107-113-115 s ja neulo 1.krs: (op) muuten nurin, 

mutta neulo krs:n lopussa 1 o, 1 n, 2 o. 2.krs: 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, neulo muut s:t oikein. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja neulo 3.krs: 18-4-10-16-1 o, *1 n, (1 o, lisää 1 s, neulo 1 o), toista sulkeet vielä 2 

kertaa, neulo 1 n, 9 o*, toista *-* kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 12 s, neulo 1 n, (1 o, lisää 1 



s, neulo 1 o), toista sulkeet vielä 2 kertaa, neulo 1 n, 1 o, 1 n, 2 o =113-119-125-131-136 s. 4.krs: 

neulo 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, *1 o, 9 n*, toista *-* ja neulo 1 o, 18-4-10-16-1 n. Aloita sitten joka toisessa 9 

oikean silmukan raidassa palmikko ruutupiirroksen mukaan, neulo muissa raidoissa sileää oikeaa 

neuletta ja niiden molemmin puolin aina 1 s:lla sileää nurjaa sekä etureunassa 5 s:lla joustinneuletta. 
Tee sivussa (=kappaleen oikea reuna) kädentiekavennukset kuten takana =99-105-111-117-122 s. 

Tee sivussa myös olan viistotus kuten takana ja jätä sitten loput eli pääntien 55-55-56-56-57 s 

odottamaan. 
 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Aloita kappale neulomalla 1.krs: (op) 2 

o, 1 n, 1 o, muut s:t nurin. 2.krs: neulo oikein kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 1 n, 1 
o, 1 n, 1 o. Vaihda työhön paksummat puikot ja lisää oikean puolen krs:lla näin: Neulo 2 o, 1 n, 1 o, 1 

n, (1 o, lisää 1 s, neulo 1 o), toista sulkeet vielä 2 kertaa, neulo 1 n, *9 o, 1 n, (1 o, lisää 1 s, neulo 1 o), 

toista sulkeet vielä 2 kertaa, neulo 1 n*, toista *-* ja neulo 18-4-10-16-1 o.  
 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 38-40-42-42-44 s ja neulo sileää nurjaa 2 krs. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä oikea neule. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa joka 6.-5.-5.-4.-

4. krs 17-19-21-24-26x1 s =72-78-84-90-96 s. Kun hihan pituus on 38-38-39-39-39 cm, päätä 
molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x6 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 6x1 s ja 

joka krs 2x1 s. Päätä vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs 5-3-1-4-2x3-3-3-4-4 s ja 0-2-4-1-3x0-4-4-

5-5 s. Päätä loput 14-16-18-20-22 s kerralla. 

 

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

Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Neulo paksummille puikoille kaikki pääntien reunassa odottamassa 

olevat 161-161-165-165-169 s. Jatka näillä s:illa mallineuleita 7 cm. Kavenna sitten nurjan puolen krs:lla 

jokaisen palmikon kohdalta 3 s tasavälein =134-134-138-138-142 s. Vaihda työhön ohuemmat puikot, 

neulo 1 krs nurin ja päätä sitten s:t oikeaa neuloen. Kiinnitä vielä hihat. 
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