
 

  
 

 

 
Hihaton mekko 34/36-38-40-42-44/46-48 

 

Lanka: Rowan Kidsilk Haze -lanka (70% kidmohair, 30% silkki, 25g = 210m) 
Puikot Prym: Nro 3, 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet 180-180-190-190-200-200 lasihelmeä, joiden koko on 7  

Tiheys 22 s ja 28 krs pitsineuletta puikoilla nro 4 sekä 22 s ja 32 krs sileää neuletta puikoilla nro 3,5 = 10 cm 
Pitsineule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla 

kaikki s:t nurin. Toista 1.-32. krs:ia. Kun lisäät ja kavennat kappaleiden reunoissa s:ita, pidä huoli siitä että 

pitsineuleen jokaista kavennusta vastaa aina lisäys ja päinvastoin, jotta s-luku pysyy oikeana 

 
  

Koko  34/36 38 40 42 44/46 48 

Valmiin neuleen mitat 
vartalonympärys 84 88 92 100 104 110cm 

kokopituus  74 74 74 77 77 79cm 

Langan menekki 
Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

harmaata (605) 100 100 100 100 100 125g 

 

Takakappale Luo 115-119-123-131-137-143 s puikoille nro 4, aloita pitsineule piirroksen oikeaan reunaan 
merkitystä kokosi nuolen kohdasta ja toista 19 s:n mallikertaa tarpeen mukaan. Neulo jatkossa s:t tässä 

järjestyksessä. Kun olet neulonut 10 krs, kavenna molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennukset joka 6. 

krs vielä 13 kertaa =87-91-95-103-109-115 s. Kun kappaleen korkeus on 36 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 

s ja toista sitten lisäykset joka 10. krs vielä 3 kertaa =95-99-103-111-117-123 s. Kun kappaleen korkeus on 54-

54-53-56-55-57 cm, vaihda työhön puikot nro 3,5 ja aloita sileä neule. Tee samalla heti kädentiekavennukset. Eli 

päätä molemmissa reunoissa ensin 1x6-7-7-8-8-9 s. Kavenna sitten 1 s ensin joka krs 7-7-7-7-9-9 kertaa ja 

sitten joka 2. krs 5-5-6-7-6-7 kertaa =59-61-63-67-71-73 s. Kun kädentien korkeus on 11-11-12-12-13-13 cm, 

jätä keskimmäinen s hakaneulalle odottamaan pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna samalla 

pääntien reunassa 1 s ensin joka krs 16-16-16-16-18-18 kertaa ja sitten joka 2. krs 4-4-4-4-3-3 kertaa. Kun 

kädentien korkeus on 19-19-20-20-21-21 cm, päätä sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x4-5-5-6-7-7 s ja 
1x5-5-6-7-7-8 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 54-54-53-56-55-57 cm. Vaihda nyt työhön 
puikot nro 3,5 ja aloita sileä neule. Päätä heti molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x6-7-7-8-8-9 s. Jätä 

seuraavalla krs:lla keskimmäinen s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Tee sivussa 



kädentiekavennukset kuten takana ja kavenna samalla pääntien reunassa 1 s joka 2. krs 20-20-20-20-21-21 

kertaa. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 
Helmien pujottaminen Ennen kuin aloitat pääntie- ja kädentiereunusten neulomisen, pujota helmet lankaan. 

Ota sellainen neula joka menee helmen reiästä läpi ja pujota neulansilmään ompelulanka. Solmi ompelulangan 

päät yhteen ja pujota mohairlanka tähän lenkkiin. Pujota helmet yksitellen ompelulankaan ja siitä varovasti 
mohairlankaan. 

 

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

oikea olkasauma. Poimi ohuimmille puikoille langan avulla etukappaleen pääntien molemmista reunoista 55-55-
57-57-61-61 s ja neulo niiden väliin odottamassa oleva s, poimi sitten takakappaleen pääntien molemmista 

reunoista 27 s ja neulo niiden väliin odottamassa oleva s =166-166-170-170-178-178 s. 1.krs: (np) neulo 

oikein. 2.krs: neulo oikein ja tee molemmissa pääntien V-kärjissä kavennus siten, että nostat 1 s:n neulomatta, 

neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s neulotun yli. 3.-4.krs: kuten 1.-2. krs. 5.krs: nurin. 6.krs: *1 o, tuo helmi 

neuleeseen (ota lanka työn eteen ja vie helmi aivan äsken neulotun s:n viereen, nosta seuraava s nurin 

neulomatta ja vie lanka takaisin työn taakse, näin helmi jää nostetun s:n eteen)*, toista *-* ja tee samalla 
pääntien V-kärjissä kavennukset ilman helmiä. 7.krs: nurin. 8.krs: kuten 2. krs. 9.-10.krs: kuten 1.-2. krs. Päätä 

sitten s:t nurjalta puolelta oikeaa neuloen. Ompele vasen olkasauma ja pääntien reunuksen sauma. Poimi 

ohuimmille puikoille langan avulla kädentien reunasta 99-101-105-107-111-113 s ja neulo 10 krs kuten 

pääntiellä, mutta ilman kavennuksia. Päätä s:t oikeaa neuloen. Tee toinen kädentiereunus samoin. Ompele 
sivusaumat. Laita sitten etukappaleen helmaan keskelle 14 cm:n päähän toisistaan merkkilangat. Luo 

helmakaitaletta varten 13 s puikoille nro 4 ja neulo 1. sekä kaikki parittomat krs:t: molemmissa reunoissa 2 s o 

ja muut s:t nurin. 2.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 3 o, ota lk puikolle, neulo 5 o, lk, 2 o yhteen, lk, 2 o =15 s. 
4.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 4 o, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s 

kavennuksen yli, neulo 2 o, lk, 2 o yhteen, lk, 2 o yhteen, 1 o =13 s. 6.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 3 o, tee 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 2 o, *lk, 2 o yhteen*, 
toista *-* vielä kerran ja neulo 1 o =12 s. 8.krs: nosta 1 s neulomatta, 2 o, tee ylivetokavennus, neulo 2 o, *lk, 2 

o yhteen*, toista *-* vielä kerran ja neulo 1 o =11 s. 10.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, tee 

ylivetokavennus, neulo 2 o, *lk, 2 o yhteen*, toista *-* vielä kerran ja neulo 1 o =10 s. 12.krs: nosta 1 s 

neulomatta, tee ylivetokavennus, neulo 2 o, lk, 1 o, lk, 2 o yhteen, lk, 2 o =11 s. 14.krs: nosta 1 s neulomatta, 
*neulo 3 o, lk*, toista *-* vielä kerran, neulo 2 o yhteen, lk, 2 o =13 s. Toista 1.-14. krs:ia kunnes kaitale ulottuu 

helmaan merkkilangasta toiseen siten, että etukappaleelle jää 14 cm leveä aukko. Tee viimeksi mallineuleen 1. 

krs ja päätä s:t. Kiinnitä kaitale paikoilleen. Voit myös tehdä kaitaleen koko matkalle jättämättä eteen aukkoa. 
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