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Koot: S(M)L(XL)XXL 

Vaatteen mitat: Vartalonympärys 88(99)110(122)136 cm, pituus 50(52)54(56)58 cm, hihan sisäpituus 44(45)46(46)46 

cm. 

Lanka: Rowan Felted Tweed (50 WO + 25 WP + 25 CV, 50 g = n. 175 m) -lankaa: 100(100)100(100)100 g väriä A 

(151), 50(50)50(100)100 g väriä B (171), 50(50)50(100)100 g väriä C (152), 50(100)100(100)100 g väriä D (167), 

50(50)50(50)50 g väriä E (178), 50(50)100(100)100 g väriä F (157), 50(50)50(100)100 g väriä G (154), 50(50)50(50)50 

g väriä H (158), 50(50)50(50)50 g väriä I (161), 50(50)50(50)50 g väriä J (175).  

Puikot Prym: nro 2½ ja 3½. 9 nappia. 

Raidallinen joustin: *1 o, 1 n*, toista *-*. Neulo aina 2 krs kullakin värillä seuraavassa järjestyksessä: A, B, D, E, C, G, H, 

toista.  

Kirjoneule: Neulo sileää ruutupiirroksen mukaan. 

Hihojen raidoitus: Neulo sileää ja koko ajan 4 krs kullakin värillä seuraavassa järjestyksessä: G, J, I, F, D, B, A, C = 32 krs, 

toista 

Tiheys: 24 s ja 32 krs sileää; 29 s ja 30 krs kirjoneuletta puikoilla nro 3½ = 10 x 10 cm.  

 

Takakappale: Luo puikoille nro 2½ värillä A 105(119)131(147)163 s, neulo 10 cm raidallista joustinta ja lisää viim. krs:lla 

näin: neulo 3(5)2(6)5 s joustinta, 11(12)14(15)17 x *2 s joustinta, lisää 1 s, 5 s joustinta, lisää 1 s, 2 s joustinta*, 3(6)3(6)5 

s joustinta = 127(143)159(177)197 s. Vaihda puikkoihin nro 3½ ja neulo kirjoneuletta piirroksen mukaan. Aloita kokosi 

nuolen kohdalta ja toista mallikerta krs loppuun. Neulottuasi 60(64)66(70)72 krs, työn pituus on n. 30(31)32(33)34 cm, 

päätä kummassakin sivussa kädentietä varten 6(7)8(9)10 s = 115(129)143(159)177 s. Kavenna sitten 1 s 7(9)11(13)17 x 

joka krs:lla ja 4(6)7(8)8 x joka 2. krs:lla = 93(99)107(117)127 s. Kun kädentien korkeus on 18(19)20(21)22 cm, päätä 

olkaa varten joka 2. krs:lla 2x7s,1x6 s (2x8 s, 1x7 s) 2x9 s, 1x8 s (2x10 s, 1x11 s) 2x12 s, 1x11 s. Päätä samanaikaisesti 1. 

olkapäätöksen kanssa keskimmäiset 41(41)43(43)45 s pääntietä varten ja neulo kumpikin puoli erikseen. Päätä vielä 

pääntein reunassa joka 2. krs:lla 2x3 s.  

Etukappaleet: Luo puikoille nro 2½ värillä A 52(58)64(72)80 s, neulo 10 cm raidallista joustinta ja lisää viim. krs:lla näin: 

neulo 3(2)1(3)2 s joustinta, 5(6)7(7)8 x *2 s joustinta, 1 lisäys, 5 s joustinta, 1 lisäys, 2 s joustinta*, 0(0)0(1)1 x *2 s 

joustinta, 1 lisäys*, 4(2)0(4)4 s joustinta = 62(70)78(87)97 s. Vaihda puikkoihin nro 3½ ja neulo kirjoneuletta 

ruutupiirroksen mukaan. Aloita vasen etukappale samalla tavalla kuin takakpl ja oikea etukpl kyseisen nuolen kohdalta. 

Päätä kädentie samalla korkeudella ja samoin kuin takana = 45(48)52(57)62 s. Kun työssä on 25(25)27(27)29 krs jäljellä 

1. olkapäätökseen, päätä etureunasta 12 s pääntietä varten ja sitten 1 s 7 x joka krs:lla ja 5(5)6(6)7 x joka 2. krs:lla, 1 x 4. 

krs:lla = 20(23)26(31)35 s. Päätä olka samalla korkeudella ja samoin kuin takana. Neulo toinen etukappale peilikuvana. 

Hihat: Luo puikoille nro 2½ värillä A 45(47)49(51)53 s, neulo 12 cm raidallista joustinta ja lisää viim. krs:lla näin: 2(3)4(5)6 

s joustinta, 7 x *1 lisäys, 6 s joustinta*, 1 lisäys, 1(2)3(4)5 s joustinta = 53(55)57(59)61 s. Vaihda puikkoihin nro 3½ ja 

neulo sileää hihojen raidoituksen mukaan. Lisää  kummassakin reunassa 1 s 3.(3.)3.(1.)1. krs:lla ja sitten 20 x joka 4. krs:lla 

(21 x joka 4. krs:lla) 22 x joka 4. krs:lla (1 x joka 2. krs:lla, 22 x joka 4. krs:lla) 3 x joka 2. krs:lla, 21 x joka 4. krs:lla = 

95(99)103(107)111 s. Kun hihan pituus on 44(45)46(46)46 cm, päätä kummassakin reunassa pyöriötä varten 6(7)8(9)10 

s, 1 s 9 x joka krs:lla, joka 2. krs:lla kunnes puikolla on 53 s jäljellä ja vielä 11 x joka krs:lla = 31 s. Päätä sitten joka 2. krs:lla: 

1x3 s ja 1x4 s ja loput 17 s kerralla.   

Viimeistely: Levitä kappaleet annettujen mittojen mukaan, kostuta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.  

Pääntien reunus: Poimi puikoille nro 2½ värillä E 37(37)39(39)41 s oikean etukappaleen pääntieltä, 53(53)55(55)57 s 

niskasta ja 37(37)39(39)41 s vasemman etukappaleen pääntieltä = 127(127)133(133)139 s. Neulo joustinta 1 krs värillä 

E ja sitten 2 krs värillä D ja B, 1 krs värillä A ja päätä sitten samalla värillä joustinta neuloen. 

Napitusreunukset: Poimi puikoille nro 2½ värillä E 119(125)131(131)137 s vasemman etukappaleen etureunasta, neulo 

samanlainen joustin kuin pääntiellä. Neulo samoin oikeaan etureunaan, mutta napinlävet näin 4. krs:lla: 2 s joustinta, 2 x *2 

s yht. , 1 lk, 9 s joustinta, 5 x *2 s yht., 1 lk, 13(14)15(15)16 s joustinta*, 2 s yht., 1 lk, 3 s joustinta. 



Ompele hihat paikoilleen ja ompele sivu-hihasaumat. Ompele napit  
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