
Miracle 

Lyhennetyin kerroksin neulottu huivi 

 

Koko: 183 x 29 cm. 
Langanmenekki: Schachenmayr Miracle -lankaa (200 g = 800 m) 

merenkirjavaa (00084) 200 g. 

Prym puikot: 80 cm pitkä pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialasi mukaan. 

Muut tarvikkeet: 13 merkkiä. 
Tiheys: 25 s ja 36 krs mallineuletta = 10 cm. 

Ainaoikein -neule: Neulo kaikki krs:t oikein. Kun teet lyhennettyjä 

kerroksia, tee käännyttyäsi aina kaksoissilmukka eli tuo lanka työn 
eteen, nosta 1 s neulomatta, vie lanka työn taakse ja kiristä sitä siten, 

että puikolle tulee 2 lankalenkkiä. Kun tulet seuraavan kerran tähän 

kohtaan, neulo lankalenkit yhtenä silmukkana. 
 

Kaksoissilmukka nurjan puolen kerroksen alussa: 

 

 
 

 

 
 

 

Neulo näin: Luo 280 s ja neulo ainaoikein -neuletta 2 krs. Laita 2. krs:lla 20 s:n välein 13 merkkiä. Aloita 
sitten vinoruutuneule näin: *neulo 11 s o, käännä työ, tee kaksoissilmukka, neulo 9 s o. Käännä työ, tee 

kaksoissilmukka, neulo 10 s o, käännä työ. Tee kaksoissilmukka, neulo 9 s o, käännä työ (ennen 

kaksoissilmukkaa). Jatka ainaoikeaa edestakaisin siten, että neulot aina oikean puolen krs:ta kunnes olet 

neulonut edellisen krs:n kaksoissilmukan ja sen jälkeen 1 s:n. Käännä työ, tee kaksoissilmukka ja neulo 
edellisen krs:n kaksoissilmukkaan asti, käännä työ. Jatka tähän tapaan (muista tehdä aina 

kaksoissilmukka, kun olet kääntänyt työn) kunnes olet oikean puolen krs:lla neulonut viimeksi merkkiä 

ennen olevan s:n. Käännä työ, tee kaksoissilmukka, neulo 9 s o, käännä työ, tee kaksoissilmukka, neulo 
9 o. Nosta merkki oikean käden puikolle*, toista *-* kunnes kaikki silmukat on neulottu. Työhön tuli 14 

vinoruutua.  

Neulo sitten 5 krs ainaoikein -neuletta kaikilla s:illa, neulo 1. krs:lla aina kaksoissilmukoiden 2 
lankalenkkiä yhtenä silmukkana. 

Aloita seuraava ruuturaita siten, että päätät ensin kappaleen oikeasta reunasta löyhästi 10 s. Näin 

seuraavat ruudut tulevat edellisten väleihin. Laita heti 12 merkkiä 20 s:n välein, vasempaan reunaan jää 

viimeisen merkin jälkeen vain 10 s. Tee sitten ruudut kuten edellä. Kun vasemmassa reunassa on jäljellä 

10 s, käännä työ, tee kaksoissilmukka ja neulo kaikki s:t oikein huivin oikeaan reunaan asti, muista 

neuloa aina kaksoissilmukoiden 2 lankalenkkiä yhtenä silmukkana. Käännä työ ja neulo seuraava krs 

kokonaan oikein, myös vasemman reunan 10 s. Neulo vielä 3 krs ainaoikeaa. 
Toista tällaisia ruuturaitoja, muista päättää aina oikeasta reunasta löyhästi 10 s ennen kuin aloitat uuden 

raidan. Neulo jokaisen ruuturaidan jälkeen aina 5 krs ainaoikein -neuletta.  

Kun olet tehnyt 11-12 ruuturaitaa, neulo lopuilla s:illa 2 krs ainaoikeaa ja päätä s:t löyhästi oikeaa 
neuloen. 
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