
Red Heart Soft 

Hupullinen kolmiohuivi 

 

Koko: Yläreunan leveys n. 173 cm ja kokopituus keskeltä n. 106 cm. 
Langanmenekki: Red Heart Soft (100 g =167 m) -lankaa 300 g harmaata 

(9440).   

Prym pyröpuikot: Nro 5 tai käsialan mukaan.  
Tiheys: 18s 18 krs aina oikeaa= n. 10cm 

Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein. 

 
Aloita kulmasta: Luo 3 s ja neulo 1o, laita merkki, neulo 1 o, laita merkki ja 

neulo 1 o. 

1.krs (op): Neulo merkkiin asti oikein, ota 2 lk puikolle, 1 s o 
takareunastaan, ota 2 lk puikolle ja neulo krs:n loput s:t oikein. 

2.krs: neulo muuten oikein, mutta pudota aina toinen lk pois puikolta ja 

neulo toinen langankierto o, neulo langankiertojen välissä oleva s 

takareunasta oikein. Toista 1. – 2. krs:ia vielä 12 kertaa. 
27.krs: 1 o, *ota lk puikolle, neulo 2 s o yhteen*, toista *-* merkkiin asti, 

neulo 1 s takareunasta oikein ja sitten *2 s o yhteen, ota lk puikolle*, toista 

*-* ja neulo 1 o. 

28.krs: Neulo muuten oikein, mutta merkkien välissä ole s nurin. Toista 1. – 

28. krs:ia vielä 4 kertaa. 

 

Huppuosa: Toista 1. – 2. krs:ia 5 cm ajan. 

Seuraava oikean puolen krs: Neulo 1 o, lisää 1 s (= neulo kahden s:n 

välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo oikein, mutta tee ennen merkkiä 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 
neulotun yli), ota 2 lk puikolle, neulo 1 s takareunasta oikein, ota 2 lk 

puikolle, neulo 2 s o yhteen, neulo oikein kunnes toisessa reunassa on 

jäljellä 1 s, lisää 1 s ja neulo 1 o. Työhön tuli 1 uusi s molempiin reunoihin. 
Seuraava krs: Neulo 1 o, lisää 1 s, neulo oikein kunnes ennen merkkiä on jäljellä 3 s, tee 

ylivetokavennus, neulo 1 o, 1 n, 1 o, 2 o yhteen, neulo oikein kunnes toisessa reunassa on jäljellä 1 s, 

lisää 1 s ja neulo 1o. Molempiin reunoihin tuli 1 uusi s ja keskeltä kapeni 1 s:n molemmin puolin 1 s. 

Toista näitä kahta kerrosta kunnes huppuosan koko korkeus on 15 cm. Päätä s:t löyhästi. 

 

Viimeistely: Leikkaa hapsuja varten 30 cm pitkiä lankoja 104 kappaletta. Ota aina 8 lankaa yhtä hapsua 

varten, taita lankakimppu kahtia, vedä se taitetusta päästään huivin reunan läpi ja vedä avoin pää 
taitetun läpi, kiristä. Tee tällaiset hapsut huivin kaikkiin 3:een alakulmaan ja niiden väleihin jokaisen 

pitsiraidan päähän. 
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