
Alpaca Classico 

Naisen pitkä takki  

XS-S-M-L-XL 

 
Lanka: Schachenmayr Alpaca Classico  

Prym puikot: Nro 5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 18 s ja 28 krs ruutuneuletta = 10 cm. 
Mallineule: Ruutuneule: 1.krs: neulo reuna-s, *2 o, 2 n*, toista *-* ja 

neulo 2 o, reuna-s. 2. ja 4.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 

neulo reuna-s, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 2 n, reuna-s. Toista 1.-4. 
krs:ia. 

 

Koko              XS       S        M         L XL     XXL 
Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys          92     100     110     118 126     136 cm 

kokopituus             113      115    117     119 121     123 cm 

hihan sisäpituus           40       41      42        43  44        45 cm 
Langan menekki 

SMC Alpaca Classico -lankaa 

farkunsinistä (00053) 1100   1150   1300      1400     1500     1550 g 

 

Takakappale Luo 84-92-100-108-116-124 s ja aloita ruutuneule. Kun 

kappaleen korkeus on 108-110-112-114-116-118 cm, päätä 

molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs 6x3-4-4-5-6-6 s ja 1x6-4-

8-6-4-8 s.  

HUOM: Päätä 4. olankavennuskerroksella keskimmäiset 28 s 

takakappaleen pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Tee olan 
viistotus loppuun ja päätä samalla pääntien reunassa joka 2. krs 2x2 s. 

Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 
Vasen etukappale Luo 48-52-56-60-64-68 s ja aloita ruutuneule. Kun 

kappaleen korkeus on 106-108-110-112-114-116 cm, päätä etureunasta 

(=kappaleen vasen reuna) pääntietä varten joka 2. krs 1x14 s, 1x3 s, 2x2 

s ja 3x1 s. Päätä lopuksi olan s:t sivusta lähtien samoin ja samalla korkeudella kuin takana. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.  

 
Hihat Luo 40-40-44-44-48-48 s ja aloita ruutuneule. Lisää sen 14. krs:lla hihan molemmissa reunoissa 1 

s ja toista sitten lisäykset joka 7.-6.-6.-6.-6.-5. krs kunnes työssä on 68-72-76-80-84-88 s. Kun hihan 

pituus on 40-41-42-43-44-45 cm, päätä s:t. 
 

Taskut Luo 32 s ja neulo ruutuneuletta 20 cm, päätä s:t. 

 

Vyö Luo 12 s ja neulo ruutuneuletta 160 cm, päätä s:t. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 
Ompele olkasaumat. Poimi pääntien reunasta 82 s ja neulo ruutuneuletta 10 cm, päätä s:t. Kiinnitä 

hihat sivuihin olkasaumojen molemmin puolin 18-20-21-22-23-24 cm matkalle. Ompele sivu- ja 

hihasaumat, jätä kuitenkin sivuihin helmaan 30 cm halkiot. Kiinnitä taskut etukappaleiden keskelle n. 50 

cm päähän helmasta. 



 

 

         Takakappale  Oikea etukappale  Hiha 
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