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Felted Tweed 

 

Naisen harmaa kuviopusero XS-S-M/L-XL-XXL/XXXL 

 

Lanka: Rowan Felted Tweed -lanka (50% villa, 25% alpakka, 25% viskoosi) 

Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan 

Tiheys 26 s ja 33 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla= 10 cm  

Mallineuleet Joustinneule: 2 o, 2 n. Vinoruutu- ja joustinneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa 

on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Toista 1.-20. krs:ia. Vinoruutujen 

s-luku vaihtelee 3-11 s:n välillä. 3 s:n palmikko: 1.krs: (op) siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein ja 

apupuikon s oikein. 2.-4.krs: neulo nämä 3 s oikealla oikein ja nurjalla nurin. Toista 1.-4. krs:ia. Tällainen palmikko 

neulotaan vinoruutujen tilalle kappaleiden yläreunoissa 

 

Koko  XS S M/L XL XXL/XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 86 96 110 120 134 cm 

kokopituus n.  53 54 55 56  57 cm 

hihan sisäpituus 45 46 47 47  47 cm 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed -lankaa 

vaaleanharmaata (197) 350 400 400 450 500 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 100-114-128-142-158 s ja aloita oikean puolen krs:lla joustinneule 

neulomalla ensin 1 n-2 o-1 o-2 n-2 n. Kun jousteen korkeus on 9 cm, neulo viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla 

seuraavasti: 10-17-8-15-7 s joustinneuletta, tee lisäys (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin), 

*neulo 16 s joustinneuletta ja tee lisäys*, toista *-* vielä 4-4-6-6-8 kertaa sekä neulo 10-17-8-15-7 s 

joustinneuletta =106-120-136-150-168 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita vinoruudut 

joustinneuleisten s:iden väleissä aina 3 s:lla ruutupiirroksen mukaan. Työhön tulee 6-6-8-8-10 vinoruutua. Kun 

olet neulonut näin 10 krs, lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 16. krs 

vielä 3 kertaa =114-128-144-158-176 s. Neulo lisätytkin s:t joustinneuletta. Kun kappaleen korkeus on 33 cm ja 

olet viimeksi neulonut ruutupiirroksen 20. krs:n, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x3 s. Muuta nyt 

molemmissa reunoissa uloimmat vinoruudut 3 s:n palmikkoraidoiksi ja aloita sitten raglankavennukset. 

1.krs: (op) neulo 2 o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s o ja vedä nostettu s neulotun yli), 

neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s oikein yhteen ja 2 o. 2.krs: neulo 2 n, 2 n 

yhteen, neulo samaa krs:ta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s takareunoistaan n yhteen ja neulo 2 

n. Toista tällaiset kavennukset joka krs vielä 13-16-16-16-16 krs:n ajan sekä tee kavennukset vielä oikean puolen 

krs:lla kerran =76-86-102-116-134 s. Neulo jatkossa molemmissa reunoissa aina 3 s:lla sileää neuletta jos et tee 

sivuissa kavennuksia. Jatka XS-M/L-XL-XXL/XXXL -koossa molemmissa reunoissa uloimmilla vinoruuduilla 3 s:n 

palmikkoa. Jatka kavennuksia molemmissa reunoissa joka krs 1-7-19-20-20 kertaa ja sitten joka 2. krs 9-6-0-0-0 

kertaa =56-60-64-76-94 s.  



Kun olet viimeksi neulonut joka koossa piirroksen 20. krs:n, tee S-M/L-XL-XXL/XXXL -koossa keskelle työtä 

vain 2 vinoruutua, aloita muilla ruuduilla 3 s:n palmikot. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 0-1-1-9-

20x1 s ja joka 2. krs 0-9-9-5-0x1 s =56-40-44-48-54 s. 

Kun olet viimeksi neulonut piirroksen 20. krs:n, tee XS-M/L-XL-XXL/XXXL -koossa kaikki vinoruudut 3 s:n 

palmikoina ja kavenna vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs 8-0-1-3-5x1 s. Jätä loput 40-40-42-42-44 s 

odottamaan. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes työssä on jäljellä 54-54-58-58-70 s. HUOM: Toista työn keskellä 

kädenteiden aikana vinoruutujen 20 krs:n mallikertaa vain 2 kertaa ja tee sitten näiden ruutujen tilalla 3 s:n 

palmikkoa. Jätä keskimmäiset 32 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa 

raglankavennuksia kuten takana ja kavenna samalla pääntien reunassa joka krs 4x1 s ja joka 2. krs 0-0-1-1-2x1 s. 

Työssä on nyt 4 s jäljellä. Neulo sitten oikean puolen pääntien reunassa 3 s o yhteen. Neulo nurjan puolen krs 

ja päätä loput 2 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 34-36-38-38-42 s ja aloita oikean puolen krs:lla joustinneule neulomalla ensin 2 

o-1 n-2 n-2 n-2 o. Kun olet neulonut joustinneuletta 3 krs, lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten 

lisäykset joka 4. krs 6-7-8-8-8 kertaa =48-52-56-56-60 s. Neulo seuraavalla nurjan puolen krs:lla seuraavasti: 8-

10-12-12-14 s joustinneuletta, tee lisäys (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin), *neulo 16 s 

joustinneuletta ja tee lisäys*, toista *-* vielä kerran sekä neulo 8-10-12-12-14 s joustinneuletta =51-55-59-59-

63 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita vinoruudut joustinneuleisten s:iden väleissä seuraavasti: neulo 7-

9-11-11-13 s joustinneuletta, *tee 3 s:n kohdalle vinoruutu, neulo 14 s joustinneuletta*, toista *-* vielä kerran, 

tee 3 s:n kohdalle vinoruutu ja neulo 7-9-11-11-13 s joustinneuletta. Kun olet neulonut näin 2 krs, lisää 

seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 4. krs kunnes työssä on 59-63-59-73-

77 s ja sitten joka 6. krs kunnes työssä on 79-83-85-89-93 s. Neulo lisätyt s:t joustinneuletta. Kun hihan pituus 

on 45-46-47-47-47 cm ja olet viimeksi neulonut ruutupiirroksen 20. krs:n, päätä molemmissa reunoissa 

kädentietä varten 1x3 s. Tee sitten molemmissa reunoissa raglankavennuksia kuten takana 2 s:n sisäpuolella 

ensin joka krs 5 kertaa ja sitten joka 2. krs 6-6-6-16-16 kertaa. Kun olet neulonut viimeksi ruutupiirroksesta 20. 

krs:n, aloita kaikilla muilla paitsi keskimmäisellä vinoruudulla 3 s:n palmikot. Kavenna samalla molemmissa 

reunoissa joka 2. krs 10x1 s. Kun olet viimeksi neulonut ruutupiirroksen 20. krs:n, aloita keskellä työtäkin 3 s:n 

palmikko. 

XS-S-M/L-XXL/XXXL -koot: Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs 5-7-8-0-2x1 s. Työssä on nyt joka 

koossa jäljellä 21 s. Jatka mallineuleita seuraavasti: 

Vasen hiha 1.krs: (op) kavenna molemmissa reunoissa 1 s. 2.krs: päätä krs:n alussa 4 s. 3.krs: kavenna krs:n alussa 

1 s. 4.krs: kuten 2. krs. Toista 3.-4. krs:t ja päätä loput 5 s kerralla. 

Oikea hiha 1.krs: (op) päätä krs:n alussa 5 s. 2.krs: kavenna krs:n lopussa 1 s. 3.krs: ilman kavennuksia. 4.krs: päätä 

krs:n alussa 4 s. 5.krs: kavenna krs:n lopussa 1 s. Toista 4.-5. krs:t ja päätä loput 5 s kerralla. 

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

raglan-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle langan avulla 112-112-120-120-124 s, neulo 

suljettuna neuleena 1 krs nurin ja sitten joustinneuletta 6 krs. Päätä s:t. 
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