
 

 
 

Rosso 

 

by Sarah Hatton 

 

Naisen punainen jakku  

XS-S-M-L-XL/XXL 

 

Lanka: Rowan Kidsilk Haze (70% mohair, 30%silkki)  

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

Muut tarvikkeet: 4 nappia. 
Tiheys: 23 s ja 32 krs sileää neuletta sekä 24,5 s ja 28 krs pintaneuletta 2-kertaisella langalla 

paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein. Toista jatkossa 2. 

krs:ta. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  
Nyppy: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, ota lk puikolle, neulo 1 o, vedä sitten nostettu s 3 s:n yli ja 

pois puikolta. HUOM: Kaikki kappaleet neulotaan 2-kertaisella langalla. 

 

Koko  XS S M L XL/XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 90 100 110 120 130 cm 
kokopituus  56 59 60 63 64 cm 

hihan sisäpituus 45 45 46 46 46 cm 

Langan menekki 
Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

punaista (595) 250 275 300 325 350 g 

 

Takakappale Luo erittäin löyhästi ohuemmille puikoille 2-kertaisella langalla 125-137-149-161-173 s ja 
neulo helmineuletta 10 krs. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita alaosan mallineule näin: 1.krs: 

(op) 19-25-31-37-43 o, *1 n, tee nyppy, neulo 1 n, 21 o, 1 n, nyppy, 1 n*, neulo 25 o, toista *-* ja 

neulo 19-25-31-37-43 o. 2.-4.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, neulo nypyn s:t sileää neuletta. 
Toista 1.-4. krs:ia. Aloita alaosan mallineuleen 9. krs:lla sivukavennukset näin: Neulo 2 o, tee 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo kunnes 

toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s o yhteen ja 2 o. Toista tällaiset kavennukset joka 8. krs vielä 
6 kertaa =111-123-135-147-159 s. Neulo 3 krs ja laita seuraavalla oikean puolen krs:lla merkit 4:ään 

kohtaan eli 31 s:n kuvioraitojen molemmin puolin. Aloita sitten kuvioraitojen siirto työn oikean puolen 

krs:lla näin: (Neulo kunnes ennen merkkiä on jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 7 s, tee ylivetokavennus, neulo 

kunnes ennen seuraavaa merkkiä on jäljellä 8 s, neulo 2 o yhteen, neulo 7 s ja lisää 1 s), toista 
sulkeiden väli ja neulo krs:n loput s:t. Neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Toista näitä kahta 



kerrosta vielä 4 kertaa. Työn keskellä on nyt 35 sileää s:aa ja merkkien väleissä 21 s sekä molemmissa 

reunoissa on 17-23-29-35-41 sileää s:aa. Poista merkit. 

Aloita sitten yläosan mallineule. 1.krs: 1-3-1-3-1 o, 1 n, *3 o, 1 n*, toista *-* ja neulo 1-3-1-3-1 o. 

2.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 0-3-1-0-0 o, 0-1-1-0-0 n, 1-3-3-3-1 o, 1 n, *nyppy, 1 
n, 3 o, 1 n* toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 5-3-1-7-5 s, (nyppy, 1 n), toista sulkeet 1-0-0-1-1 

kertaa, neulo 1-3-1-3-1 o. 4.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Toista 1.-4. krs:ia.  

Kun kappaleen korkeus on 34-35-35-36-36 cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten ensin 
1x5-6-7-8-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 5-7-7-9-9x1 s ja joka 2. krs 4-4-6-5-6x1s 

=83-89-95-103-111 s. Kun kädentien korkeus on 20-22-23-25-26 cm, jätä keskimmäiset 43-43-45-45-

47 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa 1x4 s ja 
päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x5-6-7-8-9 s ja 1x6-7-7-9-10 s. Neulo pääntien 

toinen puoli peilikuvaksi. 

 
Vasen etukappale Luo erittäin löyhästi ohuemmille puikoille 2-kertaisella langalla 67-73-79-85-91 s ja 

neulo helmineuletta ensin 9 krs. Neulo seuraavalla krs:lla etureunasta lähtien 7 s ja siirrä nämä s:t 

apulangalle napituskaitaletta varten, lisää 1 s ja neulo krs loppuun =61-67-73-79-85 s. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita alaosan mallineule näin: 1.krs: (op) 19-25-31-37-43 o, 1 n, tee nyppy, neulo 
1 n, 21 o, 1 n, nyppy, 1 n, 11 o. Neulo sitten mallineuletta kuten takana ja kavenna sivussa joka 8. krs 

7x1 s kuten takana =54-60-66-72-78 s. Laita samalla korkeudella kuin takana merkit 2:een kohtaan eli 

31 s:n kuvioraidan molemmin puolin. Aloita sitten kuvioraitojen siirto työn oikean puolen krs:lla näin: 

Neulo kunnes ennen merkkiä on jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 7 s, tee ylivetokavennus, neulo kunnes 

ennen seuraavaa merkkiä on jäljellä 8 s, neulo 2 o yhteen, neulo 7 s ja lisää 1 s ja neulo krs:n loput s:t. 

Neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Toista näitä kahta kerrosta vielä 4 kertaa. Etureunassa on 

nyt 16 sileää s:aa ja merkkien väleissä 21 s sekä sivussa on 17-23-29-35-41 sileää s:aa. Poista merkit. 

Aloita sitten yläosan mallineule. 1.krs: 1-3-1-3-1 o, 1 n, *3 o, 1 n*, toista *-*. 2.krs: neulo oikeat s:t 

oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 0-3-1-0-0 o, 0-1-1-0-0 n, 1-3-3-3-1 o, 1 n, *nyppy, 1 n, 3 o, 1 n* toista *-* 

kunnes puikolla on jäljellä 4 s, tee nyppy ja neulo 1 n. 4.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 
Toista 1.-4. krs:ia.  

Päätä sivussa kädentie-s:t kuten takana =40-43-46-50-54 s. Kun kädentien korkeus on 9-11-11-13-14 

cm, jätä etureunasta pääntietä varten odottamaan 1x10 s. Kavenna sitten samassa reunassa joka krs 
8x1 s, joka 2. krs 4-4-5-5-6x1 s ja joka 4. krs 2x1s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja 

samalla korkeudella kuin takana. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Aloita nyt helmaosan mallineule näin: 

1.krs: 11 o, 1 n, nyppy, 1 n, 21 o, 1 n, nyppy, 1 n ja 19-25-31-37-43 o. Aloita yläosan mallineule näin: 

1.krs: 1 n, *3 o, 1 n*, toista *-* ja neulo 1-3-1-3-1 o. 

 
Hihat Luo erittäin löyhästi ohuemmille puikoille 2-kertaisella langalla 43-45-47-47-49 s ja neulo 

helmineuletta 8 krs. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineule näin: 1.krs: (op) 11-12-13-

13-14 o, *1 n, tee nyppy, neulo 1 n, 3 o*, toista *-* vielä kerran, neulo 1 n, nyppy, 1 n, 11-12-13-13-
14 o. 2.-4.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin, neulo nypyn s:t sileää neuletta. Toista 1.-4. krs:ia. 

Lisää mallineuleen 3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6.-6.-6.-4.-4. krs 

kunnes työssä on 59-69-75-51-59 s ja vielä joka 8.-8.-8.-6.-6. krs kunnes työssä on 75-79-83-87-91 s. 

Neulo lisätyt s:t sileää neuletta. Kun hihan pituus on 45-45-46-46-46 cm, päätä molemmissa reunoissa 

pyöriötä varten 1x5-6-7-8-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 3x1 s, joka 2. krs 1x1 s ja 

joka 4. krs 3x1 s. Kavenna sen jälkeen molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 37 
s. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 9x1 s ja päätä loput 19 s kerralla. 

 

 



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

Neulo vasemman etukappaleen alareunassa odottamassa olevat 7 s ohuemmille puikoille. Neulo näillä 

s:illa helmineuletta kunnes kaitale, sitä hieman kiristäen ylettyy pääntien alareunaan. Jätä s:t odottamaan, 

katkaise lanka ja kiinnitä reunus paikoilleen. Merkitse tähän reunukseen 4 napin paikkaa tasavälein siten, 
että alin tulee yläosan mallineuleen alareunaan ja ylin tulee myöhemmin neulottavan 9 krs korkean 

pääntien reunuksen puoliväliin. Tee toiseen reunaan muuten samanlainen reunus, mutta tee nyt 

nappien kohdille napinlävet siten, että neulot etureunasta 2 s, 2 o yhteen, ota lk puikolle ja neulo krs 
loppuun. Tee kaitaleessa viimeksi nurjan puolen krs äläkä katkaise lankaa. Kiinnitä kaitale paikoilleen. 

Ompele olkasaumat. Neulo pääntien reunassa odottamassa olevat s:t ohuemmille puikoille ja poimi 

niiden lisäksi s:ita siten, että puikolle tulee yhteensä 143-143-149-149-155 s. HUOM: Neulo samalla 
napituskaitaleiden rajakohdassa 2 s yhteen. Aloita sitten näillä s:illa helmineule. Tee sen 4. krs:lla ylin 

napinläpi samoin kuin edellisetkin. Kun reunuksen korkeus on 9 krs, päätä s:t. Ompele sivu- sekä 

hihasaumat ja kiinnitä hihat. Kiinnitä lopuksi napit. 
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