
Merino Extrafine 120 

Naisen kauluri  
 

Kaulurin ympärys alareunassa on 110 cm ja korkeus on 36 cm + kaulus 

 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lanka (100% villa)   

Pyöröpuikot Prym: Nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan  

Tiheys 26 s ja 46 krs laskosneuletta paksummilla puikoilla sekä 19 s ja 50 

krs patenttineuletta ohuemmilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet Joustinneule: 1.krs: (np) reuna-s, 1 o, *1 n, 1 o*, toista *-* ja 

neulo reuna-s. 2.krs: neulo reuna-s:iden sisäpuolella oikeat s:t oikein ja 

nurjat nurin. Toista jatkossa 2. krs:ta. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja 

nurjalla nurin. Patenttineule: 1.krs: (np) reuna-s, *neulo 1 o, ota lk puikolle 

ja nosta 1 s nurin neulomatta*, toista *-* ja neulo 1 o, reuna-s. 2.krs: 

reuna-s, ota lk puikolle ja nosta 1 s nurin neulomatta, *neulo lk ja sitä 

vastaava s oikein yhteen, ota lk puikolle ja nosta 1 s nurin neulomatta*, 

toista *-* ja neulo reuna-s. 3.krs: reuna-s, *neulo lk ja sitä vastaava s oikein 

yhteen, ota lk puikolle ja nosta 1 s nurin neulomatta*, toista *-* ja neulo lk 

ja sitä vastaava s oikein yhteen, neulo reuna-s. Toista 2.-3. krs:ia. 

Laskosneule: 1.-8.krs: neulo t.harmaakirjavalla langalla joustinneuletta. 9.krs: 

neulo v.harmaalla langalla reuna-s, *1 n, nosta edellisen v.harmaan raidan 

ylimmän kerroksen vastaava lankalenkki vasemman käden puikolle ja neulo 

se seuraavan s:n kanssa nurin yhteen*, toista *-* ja neulo 1 n, reuna-s. 10.-

18.krs: neulo v.harmaalla langalla sileää neuletta. Toista 1.-18. krs:ia  

 

Langan menekki 

SMC Merino Extrafine 120 -lankaa 

tummanharmaakirjavaa (00198)  400 g 

vaaleanharmaata (00192)     150 g 

 

Aloita helmasta Luo t.harmaakirjavalla langalla 287 s paksummille puikoille ja aloita tasona joustinneule. Kun olet 

neulonut 10 krs, neulo v.harmaalla työn nurjalla puolella reuna-s, *1 n, nosta joustinneuleen 2. krs:n vastaava 

lankalenkki vasemman käden puikolle ja neulo se seuraavan s:n kanssa nurin yhteen*, toista *-* ja neulo 1 n, 

reuna-s. Aloita sitten laskosneule sen 10. krs:lta lähtien. Aloita v.harmaan sileän raidan ylimmällä krs:lla 

kavennukset. 1. kavennuskerros: neulo reuna-s, 18 o, *2 o yhteen, 17 o*, toista *-* vielä 12 kertaa, neulo 2 o 

yhteen, 18 o ja tee reuna-s =273 s. Toista kavennukset näissä samoissa kohdin joka 18. krs vielä 7 kertaa, 

kavennusten väleistä jää aina 1 s pois. 2. kavennuskerros: neulo reuna-s, 18 o, *2 o yhteen, 16 o*, toista *-* 

vielä 12 kertaa, neulo 2 o yhteen, 17 o ja tee reuna-s =259 s. Jotta kavennukset pysyvät samoissa kohdissa, 

neulo 3. ja 4. kavennuskerroksilla krs:n alussa reuna-s:n sisäpuolella 17 o, sitten 5. ja 6. kavennuskerroksilla krs:n 

alussa reuna-s:n sisäpuolella 16 o ja vielä 7. ja 8. kavennuskerroksilla krs:n alussa reuna-s:n sisäpuolella 15 o. Kun 

olet neulonut 164 krs ja työn korkeus on n. 36 cm, vaihda työhön ohuemmat puikot ja aloita t.harmaakirjavalla 

langalla patenttineule, kavenna sen 1. krs:lla 46 s tasavälein =129 s. Kun olet neulonut patenttia 40 cm, päätä s:t 

löyhästi. 

Viimeistely Levitä kappale alustalle, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele kaulurin 

takasauma siten, että ompelet kaulusosuuden viimeiset 20 cm työn oikealta puolelta. Taita kaulus työn oikealle 

puolelle kaksinkertaiseksi.  
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