
Cosy Wool 

Kolmiohuivi  

 

Koko: Yläreunan leveys 190 cm ja korkeus keskeltä 70 cm. 
Lanka: Schachenmayr Cosy Wool (64% viskoosi, 25% akryyli, 11% 

villa) kullankeltaista (00022) 300 g 

Prym puikot: Nro 6 tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 15 s ja 22 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Reunasilmukat: neulo molemmissa reunoissa 1 s joka 

krs oikein. Lisää 1 oikea s: neulo silmukka etu- ja takareunastaan 
oikein. Lisää 1 nurja s: neulo silmukka etu- ja takareunastaan nurin. 

 

Aloita yläreunan keskeltä Luo 3 s ja neulo 1.krs: (op) 3 o. 2.krs: 
reuna-s, neulo kahden s:n välinen lankalenkki nurin, neulo 1 o, 

neulo kahden s:n välinen lankalenkki nurin ja reuna-s =5 s. 3.krs: 

reuna-s, *ota lk puikolle, neulo 1 o*, toista *-* vielä 2 kertaa, ota lk 

puikolle, neulo reuna-s =9 s. 4.krs: reuna-s, ota lk puikolle, neulo 3 
o, 1 n, 3 o, ota lk puikolle, neulo reuna-s =11 s. 5.krs: reuna-s, ota 

lk puikolle, neulo 4 o, ota lk puikolle, neulo 1 o (=keskisilmukka, 

laita merkki tämän s:n ympäri), ota lk puikolle, neulo 4 o, ota lk 

puikolle ja neulo reuna-s =15 s. 6.krs: reuna-s, lisää 1 o s, neulo 5 

o, 1 n, 5 o, lisää 1 o s, neulo reuna-s =17 s. 7.krs: reuna-s, ota lk 

puikolle, neulo oikein ja ota merkityn s:n molemmin puolin 

langankierto puikolle, neulo oikein, ota krs:n lopussa langankierto 

puikolle ja neulo reuna-s. Työhön tuli 4 uutta s:aa. 8.krs: reuna-s, lisää 1 n s, neulo nurin kunnes puikon 

lopussa on 2 s jäljellä, lisää 1 n s ja neulo reuna-s. Työhön tuli 2 uutta s:aa. 9.-16.krs: toista 7.-8. krs:ia = 

47 s. 17.krs: reuna-s, ota lk puikolle, neulo oikein ja ota merkityn s:n molemmin puolin langankierto 
puikolle, neulo oikein, ota krs:n lopussa langankierto puikolle ja neulo reuna-s. Työhön tuli 4 uutta s:aa. 

18.krs: reuna-s, lisää 1 o s, neulo muut s:t oikein, mutta merkitty s nurin, lisää krs:n lopussa 1 o s ja 

neulo reuna-s. 19.-20.krs: kuten 17.-18. krs = 59 s. Toista 7.-20. krs:ia vielä 7 kertaa =353 s. 119.krs: 
neulo reuna-s, ota lk puikolle, neulo oikein, ota merkityn s:n molemmilla puolilla lk puikolle, neulo 

oikein, ota krs:n lopussa lk puikolle ja neulo reuna-s. Päätä kaikki 357 s kerralla oikeaa neuloen. 

 

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