
 

Merino Extrafine 170/Wool 
Vauvan haalari 3-6-12-18 kk 

 

 
Langanmenekki: Schachenmayr Merino Wool –lankaa  

100 % villa 25 g =85 m 

Puikot Prym: Nro 3-3,5 tai käsialan mukaan 

Muut tarvikkeet: 10-10-11-11 painonappia, 10 tavallista nappia ja 
virkkuukoukku nro 2,5-3 

Tiheys: 28 ja 36 krs sileää neuletta = 10 cm 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja 

nurjalla nurin  

 

 
 

 

 

Koko  3 6 12 18 kk 
Valmiin haalarin mitat 

vartalon ympärys 48 52 56 60 cm 

koko pituus 50 56 62 69 cm 
lahkeen sisäpituus 18 21 24 28 cm 

hihan sisäpituus 16 18 21 23 cm 

Langan menekki  
harmaata (00090) 175 200 250 300 g 

 

Aloita takakappaleen toisesta lahkeensuusta Luo 32-35-38-41 s ja neulo sileää neuletta. Kun lahkeen pituus on 

16-19-22-26 cm, lisää kappaleen vasempaan reunaan haaraa varten 1 s joka 2. krs 4 kertaa. Kun lahkeen pituus 
on 18-21-24-26 cm, jätä nämä 36-39-42-45 s odottamaan. Tee toinen lahje peilikuvana. 

Ota sitten kaikki s:t samalla puikolle, laita lisäyskohdat vastakkain. Jatka näillä 72-78-84-90 s:lla sileää. Kun olet 

kaikilla s:illa neulonut 9-10-11-12 cm, neulo työn oikean puolen krs:lla 1 s, 2 o yhteen, neulo samaa kerrosta 

kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä 

nostettu s neulotun yli) ja neulo 1 s. Toista tällaiset kavennukset 19-21-23-25 krs:n kuluttua kerran =68-74-80-

86 s. Kun olet haaran jälkeen neulonut 20-22-24-26 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. 
krs 1x3 s, 1x2 s ja 3x1 s =52-58-64-70 s. Kun kädentien korkeus on 11-12-13-14 cm, päätä keskimmäiset 12-

16-18-22 s ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x5 s ja 1x4 s ja päätä samalla 

sivusta lähtien 1x3-4-4-5 s ja 2x4-4-5-5 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 
 

Etukappale Neulo kuten takakappale kunnes haaran korkeus on 11-14-16-19 cm ja olet tehnyt sivuissa kerran 

kavennukset. Ota nyt työhön kappaleen oikeasta reunasta 20-23-26-29 s, lisää s:iden jatkoksi 30 s ja jätä loput 

50-53-56-59 s odottamaan. Jatka työssä olevilla s:illa sileää neuletta ja kavenna vielä sivussa ensin 1 s ja tee 
sitten samassa reunassa kädentiekavennukset kuten takana =41-44-47-50 s. Kun kädentien korkeus on 9-10-

10-11 cm, päätä etureunasta pääntietä varten joka 2. krs 1x18-20-20-22 s, 2x3 s, 2x2 s ja 2-2-3-3x1 s. Päätä 

lopuksi olan s:t sivusta lähtien samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Ota sitten halkion alareunassa 

odottamassa olevat s:t työhön ja neulo tämä puoli edellisen peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo 47-49-51-55 s ja neulo sileää neuletta. Lisää samalla molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 8. krs 5-2-

5-5 kertaa ja sitten joka 6. krs 2-7-5-6 kertaa =61-67-71-77 s. Kun hihan pituus on 16-18-21-23 cm, päätä 

molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x5-5-6-6 s, 1x4 s, 2x5 s ja 1x6 s. Päätä loput 11-17-19-25 s 

kerralla. 



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

olkasaumat, kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. Ompele etukappaleen halkiovaran alareuna työn 
nurjalle puolelle. Poimi pääntien reunasta 108-112-120-124 s ja neulo 2 krs oikein ja sitten joustinneuletta 1,5 

cm, päätä s:t. Luo haarakaitaletta varten 7 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 37-43-49-57 cm, päätä s:t. Kiinnitä 

kaitale takakappaleen lahkeiden ja haaran sisäreunaan. Kiinnitä kaitaleeseen ja vastaaviin kohtiin etukappaleeseen 
7-7-9-9 painonappia. Virkkaa sitten 43-47-51-55 cm pitkä kjs-ketju ja sulje ketju renkaaksi ps:lla. Taita rengas 

kahtia ja kiinnitä ketju 2,5 cm:n päähän toisesta lahkeensuusta siten, että ketjun päät tulevat lahkeen 

ulkoreunassa hieman päällekkäin. Kiinnitä nappi ketjun alapuolelle ja pujota ketjun toinen pää napin ympärille. 

Tee toiseen lahkeensuuhun samanlainen koriste. Tee samanlaiset koristeet hihansuihin, mutta virkkaa nyt ketjun 
pituudeksi 31-33-35-37 cm. Virkkaa sitten etukappaleen napituskoristeita varten 3 ketjua seuraavasti: virkkaa 11 

kjs ja sulje renkaaksi ps:lla. *Tee 11 kjs ja sitten 1 ps samaan s:aan kuin edellinen ps*, toista *-* vielä kerran. 

Työssä on nyt 3 kjs-rengasta. Virkkaa sitten 41 kjs, jätä 11 kjs väliin ja tee seuraavaan s:aan 1 ps, *tee 11 kjs ja 

tee 1 ps samaan s:aan kuin edellinen ps*, toista *-* vielä kerran. Nyt tässäkin päässä on 3 kjs-rengasta. Virkkaa 

vielä 30 kjs ja tee 1 ps samaan kohtaan kuin teit ensimmäisen pään 3 kjs-rengasta. Katkaise lanka. Tee muut 2 

koristetta samoin. Kiinnitä koristeet etukappaleelle tasavälein siten, että ylin tulee 2 cm:n päähän pääntieltä ja 
alin tulee n. 2 cm:n päähän halkion alareunasta. Kiinnitä koristeiden oikeaan reunaan 3 nappia siten, että voit 

napittaa ne keskimmäisiin 11 s:n kjs-renkaisiin. Kiinnitä vastaavasti toiseen reunaan, mutta vasempaan 

etukappaleeseen loput 3 nappia. Kiinnitä vielä 2 painonappia etukappaleelle pääntien alareunaan nurjalle 

puolelle.        
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