
Tahiti 

Neulottu kesähuivi 30x192 cm 

 

Lanka: Schachenmayr Tahiti (99 % puuvilla, 1% pes) 100 g 
sunset (07606), 50 g hibiskus (07623) ja 50 g pazifik (07652). 

Prym puikot: 3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 28 s ja 50 krs ainaoikeaa sekä 28 s ja 36 krs 

pitsineuleita piirrosten A ja B mukaa = 10 cm. 
Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein.  

Pitsineuleet: Neulo ruutupiirrosten A ja B mukaan. Aloita 

aina piirros sen oikeasta reunasta, toista 4 s:n mallikertaa 
tarpeen mukaan ja neulo piirroksen toiseen reunaan. 

Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla 

oikeat s:t oikein ja nurjat s:t sekä langankierrot nurin. Jos 
piirroksessa on 2 langankiertoa rinnakkain, neulo seuraavalla 

krs:lla 1. lk nurin ja 2. lk takareunastaan nurin. Toista aina 

piirrosten 1.-8. krs:ia.  

 

Tee näin: Luo sunset-värillä 94 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. 
Tee sitten pitsineuletta piirroksen A mukaan 20 cm. 

Pitsineuleen aikana oikeaan reunaan tulee lisää s:ita ja ne 

vastaavasti kapenevat vasemmassa reunassa. Neulo sitten 
ainaoikeaa vuorotellen 2 krs hibiskus-värillä ja 2 krs sunset-värillä. Tee samalla aina oikean puolen krs:lla 

huivin oikeassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella langankierto ja neulo samalla krs:lla vasemmassa 

reunassa reuna-s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Kun olet neulonut ainaoikeaa 21 cm, neulo hibiskus-värillä 
pitsineuletta piirroksen A mukaan 10 cm. Neulo sitten ainaoikeaa vuorotellen 2 krs pazifik-värillä ja 2 

krs hibiskus-värillä. Tee samalla aina oikean puolen krs:lla huivin oikeassa reunassa reuna-s:n 

sisäpuolella ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo 

vasemmassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Kun s:t loppuvat, poimi pazifik-värillä kolmion 

oikeasta reunasta 94 s. Katso myös kaavaa. Neulo näillä s:illa pitsineuletta piirroksen B mukaan 10 cm. 

Pitsineuleen aikana kappaleen oikeasta reunasta kapenee s:ita ja vastaavasti ne lisääntyvät toiseen 

reunaan. Neulo sitten ainaoikeaa vuorotellen 2 krs sunset-värillä ja 2 krs pazifik-värillä. Tee samalla aina 
oikean puolen krs:lla huivin oikeassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella ylivetokavennus ja neulo samalla 

krs:lla vasemmassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Kun s:t loppuvat, poimi kolmion 

vasemmasta reunasta sunset-värillä 94 s ja neulo näillä s:illa pitsineuletta piirroksen A mukaan 10 cm. 
Jatka sitten mallineuleita tähän tapaan kaavan mukaan kunnes huivin pituus on 192 cm. Päätä s:t, 

katkaise ja päätä lanka. 

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

 

Ruutupiirros A       Ruutupiirros B  

 

 
 

 

 

 

          4 s:n mallikerta toistuu      4 s:n mallikerta toistuu 

 
 

 



 

= reunasilmukka 

= nurja s 

= ota langankierto puikolle 
= neulo 2 s oikein yhteen 

= tee ylivetokavennus 

= siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s oikein ja apupuikon s oikein 

= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein ja apupuikon s oikein 

 
      

kaava 30 cm  

 
Kaavan selitykset 

1 = Pitsineule A 

2 = Ainaoikeinneule  

3 = Pitsineule B 

A = sunset-väri 

B = vuorotellen 2 krs hibiskus-värillä ja 2 krs sunset-värillä 

C = hibiskus-väri 
D = vuorotellen 2 krs pazifik-värillä ja 2 krs hibiskus-värillä 

E = pazifik-väri 

F = vuorotellen 2 krs sunset-värillä ja 2 krs pazifik-värillä 
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