
Lenja Soft 

Vauvan liivi ja pipo 
 
Koko: 62 (68) 74 (80) 86 (92) cm 

Langanmenekki: Schachenmayr Lenja Soft lankaa 50 (50) 75 (75) 100 

(100). 

Puikot Prym: nro 4 tai käsialan mukaan 

Muut tarvikkeet: 3 painonappia 

Tiheys: 19s ja 28 krs sileää neuletta = 10cm. 

Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Takakappale: Luo 50 (54) 58 (62) 66 (70) s ja neulo sileää neuletta. Kun 

kappaleen korkeus on 15 (17) 19 (20) 21 (22) cm, päätä molemmissa 

reunoissa kädentietä varten 1 x 6 s= 38 (42) 46 (50) 54 (58)s. Kun 

kappaleen korkeus on 22 (25) 28 (30) 32 (34) cm, päätä keskimmäiset 

14 (16) 18 (20) 22 (24) s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. 

Kun kappaleen korkeus on 24 (27) 30 (32) 34 (36) cm, päätä loput eli 

olan 12 (13) 14 (15) 16 (17) s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli 

vastaavasti. 

Vasen etukappale: Luo 29 (31) 33 (35) 37 (39) s ja neulo sileää neuletta. 

Tee sivussa (= kappaleen oikea reuna) kädentiekavennus kuten takana = 

23 (25) 27 (29) 31 (33) s. Kun kappaleen korkeus on 18 (21) 24 (26) 28 

(30) cm, päätä etureunasta pääntietä varten 1 x 11 (12) 13 (14) 15 (16) 

s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. 

Oikea etukappale:  Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olka- ja sivusaumat. 

Kiinnitä painonapit etureunoihin. 
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Myssy 
Päänympärys: 35-37 (38-40) 41-43 cm 

Langanmenekki: Schachenmayr Lenja Soft lankaa v.punaista ja valkoista 50g. 

Sukkapuikot Prym: nro 4 tai käsialan mukaan 

Joustinneule: 2 o, 2 n 

Sileä neule suljettuna neuleena: Neulo kaikki krs:t oikein 

 

Luo valkoisella langalla 72 (76) 84 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 2 cm. Aloita sitten sileä neule v.punaisella 

langalla, muuta sen 1. krs:lla s-luvuksi 72 (78) 84 s. Kun olet neulonut sileää 7,5 cm, merkitse joka 12. (13.) 14. s, työhön 

tulee 6 merkkiä. Aloita sitten kavennukset eli neulo aina merkitty s ja sitä edeltävä s o yhteen. Toista tällaiset kavennukset 

joka 4. krs 4 kertaa, joka 2. krs 5 (6) 7 kertaa ja tee niin sitten joka krs, kunnes työssä on jäljellä 6 s. Jatka näillä s:lla sileää 

neuletta vielä 10 cm, katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Tee 10 cm kaitaleesta solmu.  
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