
Tahiti 

Neulottu ruutuponcho 100x44 cm 

 

Lanka:: Schachenmayr Tahiti (99% puuvilla, 1% pes). 250 g sunset (07621) 
ja 200 g jolie (07689). 

Prym puikot: 2,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 1 vinoruutu on 26 s ja 50 krs. Vinoruudun leveys on 12,5 cm. 

Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein.  
Sileä neule suljettuna neuleena: Neulo kaikki krs:t oikein.  

1 silmukan lisäys: Neulo reunasilmukka etu- ja takareunastaan oikein.  

Ylivetokavennus: Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 
neulotun yli. 

Neulomisesta ja kaavasta: Kappaleen ala- ja yläreunaan sekä sivuihin tulee 

kolmioita, muuten ponchossa on vinoruutuja. Kolmiot ja ruudut 
neulotaan ainaoikein -neuleisina. Kaavassa olevat nuolet osoittavat 

neulomissuunnat. Kolmioiden ja ruutujen sisällä olevat harmaat numerot 

osoittavat neulontajärjestyksen. Kaavan ulkopuolella olevat numerot ovat 

kerroksia. Kaavan keskellä on harmaa alue pääntietä varten, nämä ruudut 
jätetään pois. Kerrokset neulotaan vuorotellen sunset-värillä ja jolie-värillä. 

 

1.krs: (Kolmiot) Luo sunset-värillä 1 s, lisää 1 s, käännä työ ja neulo s:t 

oikein. *Käännä työ, lisää 1 s ja neulo muut s:t oikein, neulo nurjan puolen 
krs oikein*, toista *-* kunnes työssä on 26 s ja 50 krs. Jätä 50. krs:n (np) jälkeen ensimmäiset 25 s 

odottamaan ja tee viimeisellä s:lla seuraava kolmio. Tee yhteensä 8 kolmiota. 

2.krs: (Reunakolmiot ja ruudut) Neulo jolie-värillä 8. kolmion viimeisellä silmukalla 1 kolmio. Lisää aina 
oikean puolen krs:lla oikeaan reunaan 1 s ja neulo 3. krs:lta lähtien joka 2. krs kolmion vasemmassa 

reunassa viimeinen s ja 1. krs:n kolmion seuraava odottava s ylivetäen yhteen. Kolmioon tulee 26 s ja 

50 krs. *Jätä 25 s odottamaan ja aloita viimeisellä s:lla ruutu. Poimi edellisen krs:n kolmion vasemmasta 

reunasta 25 s ja aloita näillä 26 s:lla ruutu. Neulo 3. krs:lta lähtien joka 2. krs ruudun viimeinen ja 1. krs:n 

kolmion odottamassa oleva s ylivetäen yhteen*, toista *-* kunnes ruudussa on 50 krs. Toista tällaista 

ruutua vielä 6 kertaa. Tee sitten vasemman reunan kolmio. Poimi 1. krs:n reunimmaisen kolmion 

vasemmasta reunasta 25 s. Neulo kolmio siten, että 3. krs:lta lähtien neulot sivussa 2 s o yhteen joka 
2. krs kunnes työssä on jäljellä 1 s. 

3.krs: (Ruudut) Poimi apupuikolla edellisen krs:n viimeisen kolmion oikeasta reunasta 25 s. Neulo 

sitten nurjan puolen krs:lla jolie-värillä nämä 26 s nurin. Aloita ainaoikeinneule ja neulo samalla aina 
oikean puolen krs:illa seuraavan ruudun odottamassa oleva s ja tämän ruudun reunimmainen s oikein 

yhteen. Tee kavennus aina siten, että siirrät seuraavan ruudun s:n vasemman käden puikolle ja neulo 

sitten 2 s o yhteen. Kun seuraavan ruudun s:t on yhdistetty, tee muut ruudut samoin. 

Toista 2.-3. krs:ia vielä 5 kertaa. Tee kuitenkin 7.-10. krs:illa pääntien aukko kaavan mukaan. Kun olet 

tehnyt kaikki 13 krs, tee vielä 2. krs:n mukaan kolmiot sivuihin ja muuten ruutuja.  

15.krs: Neulo sunset-värillä ja tee kerros kuten 3. krs, mutta neulo nyt jokaisen oikean puolen krs:n 

lopussa aina 2 s o yhteen kunnes s:t loppuvat. Tee yhteensä 8 tällaista kolmiota.  

 

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

Aloita sitten vasemmalta olalta (8. krs) ja poimi etukappaleen pääntien reunasta sunset-värillä 72 s. 

Merkitse 1. ja viimeinen s ja poimi etukappaleen pääntien toisestakin reunasta 72 s. Merkitse jälleen 1. ja 
viimeinen s ja poimi vielä takakappaleen pääntien reunasta 112 s. Aloita näillä s:illa suljettuna neuleena 

sileä neule. Neulo samalla vasemmalla olkapäällä merkitty s ja sitä edeltävä s oikein yhteen ja neulo 

etukappaleen pääntien v-kärjessä 1. s ja sitä edeltävä s oikein yhteen ja tee seuraavilla 2 s:lla 



ylivetokavennus sekä neulo oikealla olalla merkitty s ja sitä seuraava s ylivetäen oikein yhteen. Toista 

tällaiset kavennukset joka krs. Kun pääntien reunuksen korkeus on 12 krs, päätä s:t.  
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