
Tahiti 

Sini-vihreäraidallinen huivi 170x45 cm 

 

Lanka: Schachenmayr Tahiti -lanka (99% puuvilla, 1% polyesteri) 

Prym puikot: Pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 22 s ja 36 krs raitaneuletta = 10 cm.  

Mallineuleet: Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.  

Raitaneule: neulo vuorotellen 4 krs sileää oikeaa ja 2 krs sileää nurjaa 
neuletta.  

Pitsireunus: 1.krs: (np) reuna-s, tee 1 s:n lisäys (=neulo s etu- ja 

takareunastaan oikein), *neulo 3 s oikein yhteen, tee 2 s:n lisäys 
(=neulo s oikein, ota lk puikolle ja neulo s uudelleen oikein)*, toista *-* 

ja neulo 3 s oikein yhteen, tee 1 s:n lisäys ja neulo reuna-s. 2.krs: neulo 

nurin. 3.krs: reuna-s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli, * tee 2 s:n lisäys, neulo 3 s oikein yhteen*, toista *-* ja tee 

2 s:n lisäys, neulo 2 s o yhteen ja neulo reuna-s. 4.krs: neulo nurin. 

Toista 1.-4. krs:ia.  
 

Langan menekki SMC Tahiti –lankaa sinikirjavaa (07691) 200 g 

 

Aloita huivin yläreunasta Luo 7 s ja neulo 1.krs: (op) lisää 1 s (=neulo s etu- ja takareunastaan oikein), 
*neulo 1 o, merkitse tämä s, ota lk puikolle*, toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 1 o ja lisää 1 s =13 s. 

2.krs: neulo nurin. Aloita näillä s:illa raitaneule ja lisää samalla molemmissa reunoissa joka krs 1 s sekä 

tee samalla merkittyjen s:iden kohdalla joka 4. krs langankierto. Työhön tulee siis joka krs 2 uutta s:aa ja 
joka 4. krs 6 uutta s:aa. Neulo langankierot aina seuraavalla nurjan puolen krs:lla raitaneuletta. Kun 

huivin pituus on 37 cm (=134 krs), ja s-luku on 4:llä jaollinen + 3 s, aloita pitsineule. Jatka sivuissa 

lisäyksiä joka krs. Kun olet neulonut pitsineuletta 21 krs, päätä seuraavalla krs:lla s:t kerralla.  

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

Leikkaa jokaista hapsua varten 10 n. 40 cm pitkää langanpätkää. Aseta langat yhteen, taita keskeltä 

kahtia ja vedä taitettu pää huivin ulkoreunan läpi. Vedä avoin pää taitetun läpi ja kiristä. Tee tällainen 

hapsu huivin ulkoreunaan n. 12 cm välein. 
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