
 

 

 

 

Golding 

  

 

Felted Tweed 

Naisen pintaneuleinen jakku  

XS/S-M-L-XL/XXL-XXXL 

Lanka: Rowan Felted Tweed (50% villa, 25% alpakka, 25% viskoosi ja Kidsilk Haze  

(70% mohair, 30% silkki). 

Prym puikot: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 6 nappia. 

Tiheys: 17 s ja 39 krs pintaneuletta 2-kertaisella langalla eli lankalaadut yhdessä paksummilla puikoilla = 10 cm. 
Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Pintaneule: 1.krs: neulo *1 o ja sitten 1 s o kerrosta alempaa*, toista *-* ja neulo 2 o. 2.krs: neulo oikein. 3.krs: 2 

o, *neulo 1 s o kerrosta alempaa, 1 o*, toista *-*. 4.krs: neulo oikein. Toista 1.-4. krs:ia. Raidoitus: 1.-2.krs: neulo 

v.harmaalla Felted Tweed langalla + v.harmaalla Kidsilk Haze -langalla. 3.-4.krs: neulo t.harmaalla Felted Tweed 

langalla + t.harmaalla Kidsilk Haze -langalla. 5.-6.krs: neulo v.vihreällä Felted Tweed langalla + v.vihreällä Kidsilk 

Haze -langalla. 7.-8.krs: neulo t.harmaalla Felted Tweed langalla + t.harmaalla Kidsilk Haze -langalla. Toista 

raidoituksen 1.-8. krs:ia.  

 

Koko  XS/S M L XL/XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalonympärys 84 94 102 114 124 cm 

kokopituus  58 60 62 64 66 cm 

hihan sisäpituus 45 45 46 46 46 cm 
Langan menekki 

Rowan Felted Tweed -lankaa 

tummanharmaata (159) 150 150 200 200 200 g 

vaaleanharmaata (191) 100 100 100 100 100 g 

vaaleanvihreää (161) 100 100 100 100 100 g 

tummaa lilaa (151) 100 100 100 100 100 g 

Rowan Kidsilk Haze -lankaa 
tummanharmaata (605) 50 50 50 50 50 g 

vaaleanharmaata (664) 25 25 25 25 25 g 

vaaleanvihreää (597) 25 25 25 25 25 g 

vaaleaa lilaa (600) 25 25 25 25 25 g 

 

Takakappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=lilat langat yhdessä) ohuemmille puikoille 102-114-126-134-
150 s ja neulo joustinneuletta 20 krs. Muuta viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 74-82-90-98-108 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pintaneule raidoittaen. Kun kappaleen korkeus on 9-10-10-11-11 

cm, kavenna molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennukset joka 8. krs vielä 3 kertaa. Neulo 21 krs ja 
lisää sitten molemmissa reunoissa 1 s joka 12. krs 4 kertaa. Työssä on nyt alkuperäinen s-luku. Kun kappaleen 

korkeus on 36-36-37-37-38 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten ensin 1x3-4-4-5-5 s. Kavenna 

sitten molemmissa reunoissa joka krs 3-3-5-5-7x1 s ja joka 2. krs 3-4-4-4-4x1 s = 56-60-64-70-76 s. Kun 



kädentien korkeus on 19-21-22-24-25 cm, päätä molemmista reunoista olkaa varten joka 2. krs 6x2-2-2-3-3 s 

ja 1x3-5-6-3-5 s.  
HUOM: Kun kädentien korkeus on 20-22-23-25-26 cm, jätä keskimmäiset 20-20-22-22-24 s pääntietä varten 

odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka krs 3x1 s ja päätä samalla sivussa 

olan s:t loppuun. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 
 

Vasen etukappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=lilat langat yhdessä) ohuemmille puikoille 50-54-58-66-

74 s ja neulo joustinneuletta 20 krs. Muuta viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 36-40-44-48-54 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pintaneule raidoittaen. Kavenna ja lisää 4 s sivussa (=kappaleen oikea 
reuna) kuten takana ja tee samassa reunassa myös kädentiekavennukset =27-29-31-34-38 s. Kun kädentien 

korkeus on 14-16-16-18-18 cm, jätä etureunassa pääntietä varten odottamaan 2-2-2-2-3 s. Kavenna sitten 

samassa reunassa joka krs 4x1 s, joka 2. krs 3x1 s, joka 4. krs 2-2-3-3-4x1 s ja vielä 5 krs:n kuluttua 1x1 s. Päätä 

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

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 
 

Hihat Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=lilat langat yhdessä) ohuemmille puikoille 54-54-58-58-62 s ja neulo 

joustinneuletta 20 krs. Muuta viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 40-40-42-42-44 s. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita pintaneule raidoittaen. Lisää pintaneuleen 13.-9.-9.-7.-7. krs:lla molemmissa 
reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 16.-12.-12.-10.-10. krs kunnes työssä on 52-48-46-50-52 s sekä vielä 

joka 18.-14.-14.-12.-12. krs kunnes työssä on 56-60-62-66-68 s. Kun hihan pituus on 45-45-46-46-46 cm, aloita 

pyöriön kavennukset. Päätä molemmissa reunoissa ensin 1x3-4-4-5-5 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 
joka 2. krs 3x1 s, joka 4. krs 2x1 s, joka 6. krs 3x1 s ja joka 4. krs 3x1 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 

s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 20 s. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 5x1 s ja päätä loput 10 

s kerralla. 
 

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

olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi (ja neulo) 2-kertaisella langalla (= lilat langat yhdessä) ohuemmille puikoille 

pääntien reunasta 88-88-96-96-104 s. Aloita näillä s:illa nurjalla puolella joustinneule neulomalla 1 o, 2 n, *2 o, 2 
n*, toista *-* ja neulo 1 o. Kun olet neulonut 7 krs, päätä s:t. Poimi (ja neulo) 2-kertaisella langalla (= lilat langat 

yhdessä) ohuemmille puikoille vasemmasta etureunasta 136-140-148-152-156 s ja neulo joustinneuletta 7 krs. 

Päätä s:t. Neulo toiseen reunaan muuten samanlainen reunus, mutta tee nyt 4. krs:lla napinlävet näin: Neulo 6-

5-7-7-6 s, *2 s o yhteen, ota lk puikolle, neulo 23-24-25-26-27 s*, toista *-* vielä 4 kertaa, neulo 2 s o yhteen, 

ota lk puikolle ja neulo 3-3-4-3-3 s. Kun reunuksen korkeus on 7 krs, päätä s:t. Kiinnitä hihat ja napit. 
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