
Merino Extrafine 120 

Naisen vihreä jakku 

Koko: XS-S-M-L-XL 

 
Valmiin neuleen mitat: Vartalonympärys 86-94-104-116-124 cm, 

kokopituus 63-64-65-66-67 cm ja hihan sisäpituus 40 cm + 12 cm 

korkea hihansuuntaite. 
Langanmenekki: Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

vihreää (171) 600-650-700-750-800 g. 

Puikot Prym: Nro 4,5 ja 5 tai käsialan mukaan. 
Muut tarvikkeet: 8 nappia, joiden halkaisija on 18 mm. 

Tiheys: 19 s ja 28 krs pintaneuletta ohuemmilla puikoilla =10 cm. 

Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  
Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.  

Pintaneule: neulo ruutupiirroksen A ja ohjeen mukaan. Tee 

piirroksesta ensin 1.-3. krs:t ja toista jatkossa 2.-3. krs:ia. 

Palmikkoraita: neulo ruutupiirroksen B ja ohjeen mukaan. 
Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat 

s:t oikein ja nurjat s:t nurin. Tee piirroksesta ensin 1.-16. krs:t ja 

toista sitten 5.-16. krs:ia.  

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 84-92-100-112-120 s ja 

aloita pintaneule A piirroksen oikeasta reunasta, toista 4 s:n mallikertaa tarpeen mukaan ja neulo 

piirroksen toiseen reunaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 44 cm, 

päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3 s, 2x2 s ja 1-1-3-5-5x1 s =68-76-80-

88-96 s. Kun kädentien korkeus on 17-18-19-20-21 cm, päätä keskimmäiset 18-20-20-22-24 s 

pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s. 
Kun kädentien korkeus on 19-20-21-22-23 cm, päätä loput eli olan 20-23-25-28-31 s kerralla. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 
Vasen etukappale: Luo ohuemmille puikoille 48-52-56-60-64 s ja aloita pintaneule kuten takana. Kun 

olet neulonut 1 krs:n, neulo nurjan puolen krs näin: 11-13-15-17-19 s pintaneuletta, 4 n, lisää 1 n s 

(=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin), neulo 4 n, 2 o, 1 n, lisää 1 n s, neulo 1 n, lisää 1 

n s, neulo 2 n, lisää 1 n s, neulo 1 n, lisää 1 n s, neulo 1 n, 2 o, 4 n, lisää 1 n s, neulo 4 n ja loput 11-

13-15-17-19 s pintaneuletta. Työssä on nyt 54-58-62-66-68 s.  

 

Tee tasku: Jätä krs:n ensimmäiset ja viimeiset 11-13-15-17-19 s odottamaan. Jatka keskimmäisillä 32 
s:lla taskua varten näin: Neulo 9 o, tee palmikkoraidan 1. krs piirroksen B mukaan ja neulo 9 o. Työssä 

on 3. krs:n jälkeen 37 s. Neulo jatkossa molemmissa reunoissa 1 s koko ajan oikein, niiden sisäpuolella 

8 s:lla sileää neuletta ja keskimmäisillä 19 s:lla palmikkoa. Kun taskun korkeus on 17 cm, kavenna työn 
oikean puolen krs:lla palmikon kohdalla 5 s =32 s. Neulo sitten nurjalta 1 krs oikein ja kavenna samalla 

tasavälein 4 s =28 s. Neulo vielä 2 krs sileää nurjaa ja päätä sitten s:t. Katkaise ja päätä lanka. 

Neulo taskun alareunassa odottamassa olevat 11-13-15-17-19 s pintaneuletta, poimi taskun 

alareunasta, työn nurjalta puolelta 26 s ja neulo toiset 11-13-15-17-19 s pintaneuletta. Jatka näillä 48-

52-56-60-64 s:lla pintaneuletta. Kun kappaleen korkeus on 44 cm, päätä kappaleen oikeasta reunasta 

kädentien s:t kuten takana =40-44-46-48-52 s. Kun kädentien korkeus on 19-20-21-22-23 cm, päätä 
s:t kerralla. Merkitse tämän kappaleen etureunaan 8 napinpaikkaa siten, että alin tulee 3 cm:n päähän 

helmasta ja seuraavat aina joka 16. krs. 



Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt nappien kohdille napinlävet 

siten, että neulot etureunasta 4 s, päätä 1 s ja neulo krs loppuun. Luo napinläpi-s aina seuraavalla krs:lla 

uudelleen. 

 
Hihat: Luo ohuemmille puikoille 44-48-48-52-52 s ja aloita pintaneule. Kun hihan pituus on 12 cm, 

neulo 1 krs työn oikealta puolelta nurin taitteeksi ja aloita sitten pintaneule uudelleen mallineuleen 1. 

krs:lta. Näin neuleen oikea puoli tulee nyt eri puolelle kuin aiemmin koska hihansuu kääntyy lopuksi 
hihan päälle. Kun hihan pituus on 16 cm, lisää hihan molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset 

joka 16.-16.-12.-10.-8. krs kunnes työssä on 56-60-64-70-76 s. Kun hihan pituus on 52 cm, päätä 

molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x2-2-2-3-4 s, 19-20-22-23-24x1 s ja 1x2 s. Päätä 
loput 10-12-12-14-16 s kerralla. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olka-, 
sivu- ja hihasaumat. Ota huomioon hihasaumoja ommellessasi, että hihansuut kääntyvät 

kaksinkertaisiksi työn päälle. Poimi ohuemmille puikoille oikean etukappaleen pääntien reunasta 10 s, 

takakappaleen pääntien reunasta 40-40-40-44-44 s ja vasemman etukappaleen pääntien reunasta 10 s 

=60-60-60-64-64 s. Neulo näillä s:illa pintaneuletta. Kun kauluksen korkeus on 4 cm, vaihda työhön 
paksummat puikot ja neulo vielä 6 cm, päätä s:t. Kiinnitä hihat ja napit. Kiinnitä taskut sivuistaan 

etukappaleille. 

 

   Ruutupiirros A         Palmikkoneuleen ruutupiirros B 

                Aloita 14 s:lla, lisää 3. krs:lla 5 s =19 s 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

= reunasilmukka 

= oikea s  

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

= ota lanka puikolle ja nosta 1 s nurin neulomatta  
= lisää 1 nurja s 

= neulo työn oikealla puolella oikea s ja lankalenkki oikein yhteen 

= neulo työn nurjalla puolella nurja s ja lankalenkki nurin yhteen 

= siirrä 5 s apupuikolle työn taakse, neulo 5 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

= siirrä 5 s apupuikolle työn eteen, neulo 5 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

 

= tässä kohtaa ei ole silmukkaa 
 

 

 

 

 



Takakappale    Vasen etukappale  Hiha    

           

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: MEZ GmbH 

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6, 04200 Kerava  
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