
 

 

Pitsijakku S-M-L-XL-XXL  

Lanka: Rowan Kidsilk Haze  
Pyöröpuikko Prym: Nro 4 tai käsialan mukaan 

Tiheys: 21 s ja 30 krs pitsineuletta = 10 cm 

Pitsineuleet: Neulo ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan. Piirroksissa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjan 

puolen krs:t nurin  

 

Koko  S M L XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 
koko jakkuosan halkaisija 109 109 109 109 109 cm 

hihan sisäpituus 46 47 48 48 48 cm 

Langan menekki 
Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

harmaata  175 175 200 200 225 g 

 

Tee miehustaosa näin Luo 8 s ja neulo 1.krs: (op) *1 o, ota lk puikolle*, toista *-* vielä 6 kertaa ja neulo 1 o 
=15 s. 2. ja muutkin nurjan puolen krs:t: neulo nurin. 3.krs: *2 o, ota lk puikolle*, toista *-* vielä 6 kertaa ja 

neulo 1 o =22 s. 4.-10.krs: jatka lisäyksiä samassa kohtaa joka 2. krs, lisäysten väliin tulee aina 1 uusi s, 9.krs:lla 

työssä on 43 s. 11.krs: *neulo 2 o, ota lk puikolle, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja 
vedä nostettu s neulotun yli), neulo 2 o, ota lk puikolle*, toista *-* vielä 6 kertaa ja neulo 1 o =50 s. 13.krs: *7 

o, ota lk puikolle*, toista *-* vielä 6 kertaa ja neulo 1 o =57 s. 14.-20.krs: jatka lisäyksiä samassa kohtaa joka 2. 

krs, lisäysten väliin tulee aina 1 uusi s, 19.krs:lla työssä on 78 s. 21.krs: aloita pitsikuviot suuremman 
ruutupiirroksen mukaan krs:lta 1. ja toista piirroksen leveyttä 7 kertaa sekä neulo 1 o. 22.krs: neulo krs nurin. 

Jatka tähän tapaan. Kun olet neulonut ruutupiirroksesta 54-54-56-56-60 krs ja työssä on 267-267-274-274-288 

s, tee kädentie-aukot: neulo 38-38-39-39-41 o, ota lk puikoille, neulo 23-22-21-20-22 o, päätä seuraavat 40-

42-44-46-48 s kädentietä varten, neulo 13-12-13-12-12 o, ota lk puikolle, neulo 38-38-39-39-41 o, ota lk 
puikolle, neulo 13-12-13-12-12 o, päätä 40-42-44-46-48 s toista kädentietä varten, neulo 23-22-21-20-22 o, 

ota lk puikolle, neulo 38-38-39-39-41 o, ota lk puikolle ja neulo 1 o. Neulo seuraava krs nurin ja luo samalla 

päätettyjen s:iden tilalle 41-43-45-47-49 uutta s:aa =274-274-281-281-195 s. Jatka piirroksen krs:lta 57.-57.-59.-
59.-63. eteenpäin pitsineuletta ja lisäyksiä. Kun olet neulonut ruutupiirroksen valmiiksi (=144. krs), päätä kaikki 

575 s löyhästi. 

Hihat Luo 55-57-59-59-61 s ja neulo ainaoikeaa 6 krs. Aloita sitten pitsineule piirroksen II mukaan sen kohdasta 
a-b-c-c-d ja toista 8 s:n mallikertaa tarpeen mukaan. Toista piirroksen 1.-12. krs:ia. Lisää samalla hihan 

molemmissa reunoissa 1 s joka 8.-8.-8.-6.-6. krs kunnes työssä on 65-75-83-69-79 s ja sitten joka 10.-10.-10.-8.-

8. krs kunnes työssä on 81-85-89-93-97 s. Neulo lisätyilläkin s:illa pitsineuletta. Kun hihan pituus on 46-47-48-
48-48 cm, päätä hihan molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 3x10 s ja päätä sitten loput 21-25-29-

33-37 s kerralla. 

 

 



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

takasauma jolloin muodostuu pyörylä. Luo reunusta varten 20 s ja neulo tasona 1.krs: (op) nosta 1 s 
neulomatta, neulo 3 o, *ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 6 kertaa, ota lk puikolle ja neulo 2 o 

=21 s. 2. ja muutkin nurjan puolen krs:t: neulo oikein. 3.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 6 o, *ota lk puikolle, 

neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 5 kertaa, ota lk puikolle ja neulo 2 o =22 s. 5.krs: nosta 1 s neulomatta, 
neulo 9 o, *ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 4 kertaa, ota lk puikolle ja neulo 2 o =23 s. 7.krs: 

nosta 1 s neulomatta, neulo 12 o, *ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 3 kertaa, ota lk puikolle ja 

neulo 2 o =24 s. 9.krs: nosta 1 s neulomatta ja neulo loput s:t oikein. 10.krs: päätä 4 s ja neulo loput 20 s 

oikein. Toista 1.-10. krs:ia kunnes kaitale ulottuu koko miehustaosan pyörylän ympäri, tee viimeksi 10. krs ja 
päätä sitten s:t. Ompele kaitale renkaaksi ja kiinnitä kaitale suorasta reunastaan pyörylän reunaan, laita saumat 

kohdakkain. Ompele sitten hihasaumat ja kiinnitä hihat niin, että hihasaumojen yläreuna tulee kädenteiden 

sisäreunaan. 
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