
Lenja Soft 

Vauvan kolmiokuvioinen peitto 

 

Koko: 84 x 90 cm 
Langanmenekki: Schachenmayr Lenja Soft vaaleansinistä ja 200g 

valkoista. 

Puikot Prym: nro 4 tai käsialan mukaan 
Tiheys: 19s ja 28 krs sileää neuletta = 10cm. 

Ainaoikeinneule: Neulo kaikki kerrokset oikein. 

 
Kolmio A: Luo 26 s ja 1.-2. krs: neulo oikein. 3. krs: Tee reuna-s, 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 
3 s, neulo 2 s oikein yhteen ja tee reuna-s. 4.- 6. krs: Neulo oikein. 

7. – 42. krs: toista 3. – 6. krs:ia = 6 s 43. krs: Reuna-s, tee 

ylivetokavennus, neulo 2 o yhteen. reuna-s. 44. krs: Neulo 2 kertaa 2 

o yhteen =2 s. 45 krs: neulo 2 o yhteen. Katkaise lanka ja vedä se 
viimeisen s:n läpi. 

Kolmio B: Luo 13 s ja 1. – 2. krs: Neulo oikein. 3. krs: Tee reuna-s, ylivetokavennus, neulo samaa 

kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 1 s, tee reuna-s. 4. – 6. krs: Neulo oikein. 7. – 42. krs: 

Toista 3. – 6. krs:ia = 3 s. 43 krs: Reuna-s, neulo 2 o yhteen = 2s. 44 krs: Neulo 2 o. 45 krs: Neulo 2 o 

yhteen, katkaise lanka ja vedä se viimeisen s:n läpi. 

Kolmio C: Luo 13 s ja 1. – 2. krs: Neulo oikein. 3. krs: Tee reuna-s, neulo kunnes toisessa reunassa on 

jäljellä 3 s, neulo 2 o yhteen, reuna-s. 4. – 6. krs: Neulo oikein. 7. – 42. krs: toista 3. – 6. krs:ia = 3 s. 

43 krs: Neulo 2 o yhteen, reuna-s = 2s. 44 krs: Neulo 2 o. 45 krs: Neulo 2 o yhteen, katkaise lanka ja 

vedä se viimeisen s:n läpi. 

Tee näin: Jätä aina kolmion alussa n. 50 cm lankaa ompeluvaraksi. Tee A-kolmioita yhteensä 63 
valkoisella ja 54 v.sinisellä. Tee B- ja C-kolmioita molempia 9 kpl v.sinisellä. Ompele 6 v.sinistä ja 7 

valkoista A-kolmiota toisiinsa kiinni kaavan 1.rivin mukaan. Kiinnitä rivin päihin C- ja B-kolmiot. Tee ja 

kiinnitä yhteensä 9 tällaista riviä. Päätä langanpäät. 
Viimeistely: Levitä peitto alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua 
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