
Peach Cotton 

Röyhelöreunainen huivi  

 

Koko n. 42x180 cm 

Lanka: Schachenmayr Peach Cotton (60% puuvilla, 40% akryyli)  
Prym puikot: Nro 3,5 sekä röyhelöä varten pitkä pyöröpuikko nro 3,5 tai 

käsialan mukaan. 

Tiheys: 23 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 cm. 
Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Neulo reunasilmukat 

joka krs oikein. 
Langan menekki: Schachenmayr Peach Cotton -lankaa 

vaaleanharmaata (00190) 300 g 

 

Tee huivi näin Luo 3 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita sitten sileä 

neule reuna-s:iden sisäpuolella. Lisää samalla kappaleen oikeaan reunaan 

reuna-s:n sisäpuolelle joka 2. krs 15x1 s, joka 4. krs 36x1 s, joka 6. krs 

12x1 s, joka 8. krs 3x1 s ja joka 10. krs 1x1 s =70 s.  
 

HUOM: Tee lisäykset siten, että neulot kahden s:n välisen lankalenkin kiertäen oikein. Kun olet lisännyt 

kaikki s:t, jatka sileää kunnes huivin pituus on n. 90 cm. Laita merkki oikeaan reunaan huivin 
keskikohdan merkiksi ja jatka sileää neuletta yhtä monta kerrosta kuin mitä neuloit lisäysten jälkeen. 

Neulo sitten oikeassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Toista tällainen kavennus joka 10. 

krs kerran, joka 8. krs 3 kertaa, joka 6. krs 12 kertaa, joka 4. krs 36 kertaa ja joka 2. krs 14 kertaa. Päätä 

loput 3 s kerralla. 
 

Röyhelö Luo pyöröpuikolle 732 s ja aloita sileä neule tasona. Kun olet neulonut 10 cm, aloita 

kavennukset. 1.krs: (op) *neulo 10 s o, sitten 3 kertaa 3 s o yhteen*, toista *-* vielä 37 kertaa ja neulo 

10 s o =504 s. 3.krs: *neulo 10 s o, sitten 3 s o yhteen*, toista *-* vielä 37 kertaa ja neulo 10 s o 

=428 s. Neulo näillä s:illa joustinneuletta 1 cm. Päätä s:t kerralla nurjalta puolelta oikeaa neuloen. 

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

Kiinnitä röyhelö päätöskerroksestaan huivin lisäysreunaan. 

 
 

 

 

 

 

Copyright: MEZ GmbH. 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B 

04200 KERAVA    puh 09-274871 

www.prym.fi 
 


