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Kidsilk Haze -lanka   

Naisen pitsiruutujakku (s. xx) 

XS/S-M-L/XL-XXL-XXXL 
Lanka: Rowan Kidsilk Haze (70% mohair, 30% silkki)  

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

Tiheys: 23 s ja 32 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla paksummilla puikoilla = 10 cm. 
Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Pitsiraita: neulo 

ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t 

nurin. Toista 1.-32. krs:ia.  
Koko  XS/S M L/XL XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 108 118 128 138 148 cm 

kokopituus  80 83 85 87 89 cm 
hihan sisäpituus 45 45 46 46 46 cm 

Langan menekki 

Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

vaaleanharmaata (676) 350 375 425 450 475 g 

 

Takakappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla ohuemmille puikoille 150-162-174-186-198 s ja neulo 
joustinneuletta 20 krs, kavenna viimeisellä eli nurjan puolen krs s-luvuksi tasavälein 137-149-159-171-

183 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 10 cm, kavenna 

molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennukset joka 22. krs vielä 4 kertaa =127-139-149-161-
173 s. Kun kappaleen korkeus on 52-53-54-55-55 cm, lisää molemmissa reunoissa joka 6. krs 2x1 s, 

joka 4. krs 1x1 s ja vielä joka 2. krs 2x1 s =137-149-159-171-183 s. Laita merkit lisäysten viimeisellä 

krs:lla molempiin reunoihin. Jatka sileää. Kun olet merkkien jälkeen neulonut 18-20-21-22-24 cm, päätä 

molemmista reunoista olkaa varten joka 2. krs 6x5-6-6-7-8 s, sitten 2x6-6-7-7-7 s ja 1x6-6-8-8-7 s. 
HUOM: Kun olet päättänyt kappaleen oikeasta reunasta 6 kertaa, jätä tällä krs:lle keskimmäiset 35-35-

37-37-39 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 

joka krs 3x1 s ja tee samalla olan viistotus loppuun. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Vasen etukappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla ohuemmille puikoille 67-71-79-83-91 s ja neulo 

joustinneuletta 20 krs, kavenna viimeisellä eli nurjan puolen krs s-luvuksi tasavälein 61-67-72-78-84 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule muuten, mutta aloita etureunassa pitsiraita. 1.krs: 
neulo kunnes etureunassa on jäljellä 12 s, ota lk puikolle, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, 

neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo 10 s. Neulo nurjan puolen krs nurin ja tee sitten 

3.krs: neulo kunnes etureunassa on jäljellä 14 s, neulo 2 s o yhteen, ota lk puikolle, neulo 1 o, ota lk 



puikolle, tee ylivetokavennus ja neulo 9 s. Jatka pitsineuletta piirroksen 5. krs:lta lähtien tässä kohtaa ja 

neulo muut s:t sileää neuletta. HUOM: Kun olet neulonut sileää 10 cm, kavenna sivussa 1 s ja toista 

sitten kavennus joka 22. krs vielä 4 kertaa =56-62-67-73-79 s. Kun kappaleen korkeus on 52-53-54-

55-55 cm, lisää sivussa 5 s kuten takana =61-67-72-78-84 s. Laita merkki lisäysten viimeisellä krs:lla 
sivuun ja jatka sileää. Kun olet merkin jälkeen neulonut 9-11-11-12-13 cm, laita merkki etureunaan ja 

aloita pääntien viistotus. Eli neulo sivusta lähtien kunnes etureunassa on jäljellä 25 s, neulo 2 s o yhteen 

ja neulo krs loppuun. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs 5-5-5-5-6 kertaa ja vielä joka 4. krs 7-7-8-
8-8 kertaa. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.  

Hihat Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla ohuemmille puikoille 54-54-58-58-58 s ja neulo 
joustinneuletta 20 krs, muuta sen viimeisellä krs:lla s-luvuksi 53-55-57-57-59 s. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa 1 s joka 6.-6.-6.-4.-4. 

krs kunnes työssä on 57-75-93-77-97 s. Lisää vielä molemmissa reunoissa 1 s joka 8.-8.-6.-6.-6. krs 
kunnes työssä on 81-87-95-101-109 s. Kun hihan pituus on 45-45-46-46-46 cm, päätä molemmissa 

reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 3-1-3-1-3x5-5-6-6-7 s ja 2-4-2-4-2x6-6-7-7-8 s. Päätä loput 27-

29-31-33-35 s kerralla. 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 
Ompele olkasaumat. Poimi (ja neulo) 2-kertaisella langalla pääntien reunasta ohuemmille puikoille 

langan avulla 124-124-132-132-140 s ja aloita joustinneule näin: 1 o, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 2 n, 

1 o. Neulo jatkossa molemmissa reunoissa 1 s:lla ainaoikeaa ja muuten joustinneuletta. Kun jousteen 

korkeus on 17 krs, päätä s:t. Poimi (ja neulo) 2-kertaisella langalla pyöröpuikolle langan avulla oikean 

etukappaleen etureunasta merkkilankaan asti 160-164-168-172-176 s ja neulo joustinneuletta kuten 

pääntielle. Kun reunuksen korkeus on 19 krs, päätä s:t. Tee toinen etureunus samoin. Kiinnitä hihat 

sivuihin olkasaumojen molemmin puolin merkkien väliin. Ompele vielä sivu- sekä hihasaumat.  
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