
 

 

Toorie 

 by Martin Storey 

Felted Tweed 

Naisen kirjoneulejakku  

XS-S-M/L-XL-XXL 
Lanka: Rowan Felted Tweed (50% villa, 25% alpakka, 25% viskoosi ) 

Prym puikot: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 7 nappia. 
Tiheys: 26 s ja 27 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Tee kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen sekä ohjeen 

mukaan. 

 

Koko  XS S M/L XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalonympärys 88 98 108 118 128 cm 

kokopituus  50 52 54 55   57 cm 

hihan sisäpituus 46 46 47 47   47 cm 
Langan menekki 

Rowan Felted Tweed -lankaa 

luonnonvalkoista (197) 250 300 300 350 350 g 

vaaleanvihreää (161) 50 50 50 50 100 g 

keltavihreää (181) 50 50 50 50   50 g 

punaruskeaa (154) 50 50 50 50   50 g 

siniharmaata (194) 100 100 100 100 100 g 
 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille l.valkoisella langalla 118-130-142-158-170 s ja neulo 

joustinneuletta 22 krs. Muuta jousteen viimeisellä krs:lla s-luvuksi 117-131-143-157-169 s. Vaihda 
työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule ja kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen kokosi nuolten 

mukaan. Toista 1.-64. krs:ia. Kun kappaleen korkeus on 29-29-30-30-30 cm, päätä molemmissa 

reunoissa kädenteitä varten ensin 1x5-6-7-8-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 5-7-7-

9-9x1 s ja joka 2. krs 6-7-8-8-9x1 s = 85-91-99-107-115 s. Kun kädentien korkeus on 19-21-22-23-25 

cm, jätä keskimmäiset 31-31-33-33-35 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. 

Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 4x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 

vielä 1x5-5-8-9-9 s ja 3x6-7-7-8-9 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 
 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille l.valkoisella langalla 67-75-79-87-95 s ja aloita 

joustinneuleet sivureunasta näin: (op) 2 o, *2 n, 2 o*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 9 s, neulo *1 
n, 1 o*, toista *-* ja neulo 1 o. Neulo tämä viimeinen s koko ajan oikein. Kun olet neulonut 

joustinneuleita tässä järjestyksessä 21 krs, neulo ensimmäiset 9 s, jätä ne odottamaan apulangalle, luo 1 

s, neulo lopuilla s:illa joustinneuletta ja kavenna samalla 1-2-0-1-3 s tasavälein =58-65-71-78-84 s. 



Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule sekä kuviot kuten takana. Tee sivussa 

kädentiekavennukset kuten takana =42-45-49-53-57 s. Kun kädentien korkeus on 13-15-15-16-18 cm, 

jätä etureunasta pääntietä varten odottamaan 8 s. Kavenna sitten samassa reunassa ensin joka krs 8x1 

s ja vielä joka 2. krs 3-3-4-4-5x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella 
kuin takana. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.  
HUOM: Tee 9. krs:lla etureunaan napinläpi siten, että neulot 2 o, 1 n, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s 

ja vedä nostettu s neulotun yli, ota lk puikolle ja neulo krs loppuun. 

 
Hihat Luo ohuemmille puikoille l.valkoisella langalla 58-58-62-62-66 s ja neulo joustinneuletta 22 krs. 

Muuta jousteen viimeisellä krs:lla s-luvuksi 57-59-63-63-65 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja 

aloita sileä neule ja kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen kokosi nuolten mukaan.  
HUOM: Aloita kuviot piirroksen 19. kerrokselta. Lisää sileän neuleen 5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 

s ja toista sitten lisäykset joka 6.-6.-6.-4.-4. krs kunnes työssä on 75-85-85-67-75 s ja vielä joka 8.-8.-8.-

6.-6. krs kunnes työssä on 85-89-93-97-101 s. Kun hihan pituus on n. 46-46-47-47-47 cm, ja olet 

samalla kuviokerroksella kuin takakappaleella kädentien alareunassa, päätä molemmissa reunoissa 
pyöriötä varten 1x5-6-7-8-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 5x1 s ja sitten 1 s joka 2. 

krs kunnes työssä on jäljellä 43 s. Kavenna sen jälkeen molemmissa reunoissa joka krs 9x1 s ja päätä 

vielä molemmissa reunoissa 1x4 s. Päätä loput 17 s kerralla. 

 

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

Ota vasemman etukappaleen alareunassa odottamassa olevat 9 s ohuemmille puikoille ja jatka 

l.valkoisella langalla joustinneuletta sekä molemmissa reunoissa 1 s:lla ainaoikeaa. Kun kaitale ulottuu, 

sitä hieman venyttäen pääntien alareunaan, jätä s:t odottamaan. Kiinnitä reunus paikoilleen. Merkitse 

tämän kaitaleen keskelle 7 napinpaikkaa tasavälein siten, että alin tulee joustinneuleen 9. krs:lle ja ylin 

tulee myöhemmin neulottavan pääntien reunuksen puoliväliin. Neulo sitten toinen napituskaitale 
peilikuvaksi muuten, mutta tee nyt nappien kohdille napinlävet kuten etukappaleen alareunassakin. Kun 

kaitale on tarpeeksi pitkä, jätä lanka odottamaan kaitaleen oikeaan reunaan ja kiinnitä kaitale 

paikoilleen. Ompele olkasaumat. Poimi ohuemmille puikoille l.valkoisen langan avulla pääntien reunasta 
(neulo mukaan myös napituskaitaleiden s:t) 119-119-125-125-131 s ja jatka näillä s:illa joustinneuletta. 

Kun olet neulonut 3 krs, tee seuraavalla krs:lla ylin napinläpi samaan linjaan kuin edellisetkin. Neulo 

vielä 4 krs joustinneuletta ja päätä s:t. Ompele sivu- ja hihasaumat ja kiinnitä hihat sekä napit. 

 

 

 

= luonnonvalkoinen s 
= vaaleanvihreä s 

= keltavihreä s 

= punaruskea s 
= siniharmaa s 
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