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Mohairhuivi 43x226 cm 

 

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

Prym puikot: Pitkä pyöröpuikko nro 5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 24 s ja 20 krs mallineuleita = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Tee muut neuleet ohjeen mukaan. 
Langan menekki 

Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

Väri A: punaruskeaa (674)  50 g 

Väri B: tummanpunaista (595) 50 g 

Väri C: roosaa (681)  50 g 

Väri D: harmaata (611)  25 g 

Väri E: vaniljankeltaista (670) 25 g 
 

Tee näin Luo erittäin löyhästi 543 s ja neulo 1.-2.krs: värillä A ainaoikeaa. 3.-4.krs: värillä B ainaoikeaa. 5.krs: 

värillä B, 16 o, 3 o yhteen, ota 2 langankiertoa puikolle (=2 lk), 1 o, 2 lk, 3 n yhteen, *17 o, 3 o yhteen, 2 lk, 1 

o, 2 lk, 3 n yhteen*, toista *-* vielä 20 kertaa ja neulo 16 o. 6.krs: värillä B oikein, neulo kahteen peräkkäiseen 

langankiertoon aina 1 o + 1 n. 7.krs: värillä C, 13 o, *3 o yhteen, 2 lk*, toista *-* vielä kerran, neulo 1 o, **2 lk, 

3 n yhteen**, toista **-** vielä kerran, (11 o, toista *-* 2 kertaa, neulo 1 o, toista **-** 2 kertaa), toista 

sulkeita kunnes puikolla on jäljellä 13 s, neulo s:t oikein. 8.krs: kuten 6. krs, mutta värillä C. 9.krs: värillä C oikein. 

10.krs: neulo värit C ja D yhdessä, *(ota lk puikolle, neulo 1 o), toista sulkeet vielä 14 kertaa, neulo 9 o*, toista 

*-* kunnes puikolla on jäljellä 15 s, (ota lk puikolle, neulo 1 o), toista sulkeet vielä 14 kertaa. 11.krs: värillä D, 

*nosta 15 s oikean käden puikolle, pudota ylimääräiset lk:t pois puikolta, vedä s:t pitkiksi ja siirrä ne takaisin 
vasemman käden puikolle (silmukat on neulottu 2-kertaisella langalla), neulo 15 s o yhteen, **2 lk, 2 o 

yhteen**, toista **-** vielä kerran, 2 lk, 1 o, 2 lk, ***2 o yhteen takareunoistaan, 2 lk***, toista ***-*** vielä 

kerran*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 15 s, nosta nämä 15 s oikean käden puikolle, pudota ylimääräiset 
lk:t pois puikolta, vedä s:t pitkiksi ja siirrä ne takaisin vasemman käden puikolle ja neulo s:t o yhteen. 12.krs: 

värillä A, luo krs:n alkuun 7 s ja neulo ne nurin, neulo muut s:t oikein, neulo aina 2 langankiertoon 1 n + 1 o + 

1 n. Käännä työ ja luo 7 s. 13.-21.krs: kuten 1.-9. krs:t. 22.krs: kuten 10. krs, mutta neulo nyt värit C ja E yhdessä. 

23.krs: kuten 11. krs, mutta värillä E. 24.krs: kuten 12. krs. Toista 1.-24. krs:ia kunnes työssä on 83 krs. 84.krs: 

(np) värillä A oikein, neulo 2 langankiertoon 1 n + 1 o + 1 o. Työssä on nyt 529 s. 85.-86.krs: neulo ainaoikeaa 

värillä A. Päätä s:t erittäin löyhästi. 

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