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Rowan Softyak Dk -lanka   

Naisen harmaa jakku (s. xx) 

S-M/L-XL-XXL-XXXL/XXXXL 
Lanka: Rowan Softyak DK (76% puuvilla, 15% jakki, 9% nailon)   

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

Tiheys: 22 s ja 31 krs helmineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 
Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.  

2-kertainen helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 1 n, 1 o. 4.krs: 

neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Toista 1.-4. krs:ia. 
 Joustinneule: 2 o, 2 n.  

 

Koko  S M/L XL XXL XXXL/XXXXL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalonympärys 114 124 134 144 154 cm 

kokopituus  72 73 75 77 79 cm 

hihan sisäpituus n. 20 20 21 21 21 cm 

Langan menekki 

Rowan Softyak DK -lankaa 

harmaata (245) 500 550 600 700 750 g 
 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 127-139-149-161-171 s ja neulo ainaoikeaa 6 krs. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita 2-kertainen helmineule. Kun kappaleen korkeus on 34-34-35-35-36 
cm, lisää molemmissa reunoissa hihoja varten ensin joka 4. krs 3x1 s, sitten joka 2. krs 4x1 s ja joka krs 

15x1 s. Lisää vielä molemmissa reunoissa kerralla 5-5-7-7-7 s. Jatka näillä 181-193-207-219-229 s:lla 

mallineuletta 14-15-16-18-19 cm. Päätä sitten molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs 9-3-15-

11-7x3-3-4-4-4 s ja 7-13-1-5-9x4-4-4-5-5 s =71-71-79-81-83 s. Jätä nyt keskimmäiset 29-29-31-31-33 
s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 

5x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs vielä 1x4-4-4-5-5 s ja 3x4-4-5-5-5 s. 

Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Vasen etukappale Luo ensin taskupussia varten paksummille puikoille 33-33-35-35-37 s ja neulo 2-

kertaista helmineuletta 14-14-15-15-16 cm. Jätä s:t odottamaan.  

Luo sitten etukappaletta varten ohuemmille puikoille 63-69-74-80-85 s ja neulo ainaoikeaa 6 krs. 
Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita 2-kertainen helmineule. Kun olet neulonut helmineuletta 

14-14-15-15-16 cm, ota taskupussi työhön näin: Neulo sivusta lähtien 12-14-16-18-20 s, siirrä 

seuraavat 33-33-35-35-37 s odottamaan taskua varten ja neulo niiden tilalle taskupussin s:t ja neulo krs 



loppuun. Jatka mallineuletta kaikilla s:illa. Kun kappaleen korkeus on 32-32-33-33-34 cm, aloita 

etureunassa (=kappaleen vasen reuna) pääntien viistotus. Eli kavenna ensin joka 6. krs 17-15-17-15-

17x1 s ja sitten joka 8. krs 2-4-3-5-4x1 s. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 34-34-35-35-36 cm, lisää 

sivussa hiha-s:t kuten takana. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin 
takana. 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 
Ompele olkasaumat. Poimi pyöröpuikolle langan avulla oikean etukappaleen etureunasta 76-77-78-79-

80 s, etukappaleen pääntien reunasta 94-97-101-108-112 s, takakappaleen pääntien reunasta 40-40-

42-42-44 s ja sitten vasemman etukappaleen reunasta samoin kuin edellä. Puikolle tulee 380-388-400-
416-428 s. Aloita näillä s:illa joustinneule näin: 1.krs: 1 o, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 2 n, 1 o. 2.krs: 3 

o, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 1 o. Toista 1.-2. krs:ia. Neulo 15.krs: 1 o, 3-2-3-1-2 s n, 2 s n yhteen, 

*8 s n, 2 s n yhteen*, toista *-* vielä 36-37-38-40-41 kertaa ja neulo 3-2-3-1-2 s n, 1 s o = 342-349-
360-374-385 s. 16.krs: neulo oikein. 17.krs: neulo molemmissa reunoissa 1 s o, muut s:t nurin. 18.-

21.krs: toista 16.-17. krs:ia. Päätä s:t kerralla. Poimi sitten toisesta hihansuusta ohuemmille puikoille 66-

74-78-86-94 s ja neulo joustinneuletta 8 cm, päätä s:t. Tee toinen hihansuujoustin samoin. Ota 

taskunsuusta s:t ohuemmalle puikolle ja neulo 1 krs oikein, muuta samalla s-luvuksi tasavälein 36-36-
36-36-40 s. Neulo sitten näillä s:illa joustinneuletta 5 krs, päätä s:t. Kiinnitä joustinneuleen reunat 

miehustaan ja kiinnitä taskupussi työn nurjalle puolelle. Tee toinen tasku samoin. Ompele lopuksi sivu- 

ja hihasaumat. 
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