
 

Lenja Soft 

Nallepeitto 

 

Koko: 50 x 70 cm 
Lanka: Schachenmayr Lenja Soft 125g beige 1010, Bravo Baby 

185 50 g beige 1010 

Prym puikot: 3,5 mm tai käsialan mukaan 
Tiheys: 20 s ja 29 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm  

Ainaoikeinneule: Neulo kaikilla krs:lla s:t oikein 

Sileä neule: Neulo op:n krs:illa o ja np:n krs:lla n. 
 

Peite: Luo paksummille puikoille 100 s ja neulo 

ainaoikeinneuletta 4 cm. 
Neulo sitten 8 s ainaoikeineuletta, 84 s sileää neuletta ja 8 s 

ainaoikeinneuletta. 

Kun työn korkeus on 66 cm, neulo kaikilla s:illa ainaoikeineuletta 

4 cm ja päätä kaikki s:t. 
Nalle: Neulo kaikki osat Bravo Baby-langalla sukkapuikoilla 3 

mm 

Korvat: Koko 5 x 4 cm topattuna. Luo 28 s ja jaa tasan 4 
puikolle (7s/puikko). Neulo sileää neuletta (op:n kerroksin vain o) 

Kun työnkorkeus on 3 cm, aloita kaventaminen. Neulo 1. ja 3. puikkojen 2 ensimmäistä s sekä 2. ja 4. puikkojen 

2 viimeistä s o yhteen.  Toista kavennus-krs yhteensä 3x = 16 s. Siirrä sitten 1. ja 2. puikkojen s:t yhdelle 
puikolle ja 3. ja 4. s:t toiselle puikolle. Yhdistä puikkojen s:t silmukoimalla. Neulo toinen korva samoin. Täytä 

korvat Lenja Soft’n langantähteillä ja ompele aukko kiinni. 

Takatassu: Koko 6 x 4,5 cm topattuna. Neulo 28 s:lla kuten korvat, mutta nyt 3,5 cm korkeaksi. Kavenna kuten 

korvat nyt yhteensä 4 krs:n ajan = 12 s. Päätä ja täytä vastaavasti kuin korvat. 

Etutassu:  Koko 4,5 x 6 cm topattuna. Neulo 24 s:lla kuten korvat (=6s/puikko) ja työn korkeudeksi 5 cm. 

Kavenna sitten kuten korvissa yhteensä 4 krs:n ajan = 8. Lopeta kuten korvat. 

Viimeistely: Levitä peite tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Ompele mustalla tassujen 

lopetuspäihin kynnet kuvan mukaisesti. Kiinnitä osat kuvan mukaan peitteen vasempaan yläneljännekseen sekä 

kirjo mustalla nallen silmät, suu ja nenä kuten kuvassa.  
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