
 

 

Merino Extrafine 285 Lace 

 

Kolmiohuivi S9907 

 

Koko: leveys/pituus noin 140 cm ja korkeus keskeltä 

noin 60 cm 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 285 Lace, 100 

g sekä väriä Denim Allure 00583 että Jolie 00584 

Puikot Prym: 100 cm pitkä pyöröpuikko 3,5 mm, 1 

merkkirengas, tämä malli halutaan ilmavan kevyeksi ja 

neulotaan siksi tavallista paksummilla puikoilla. 

Tiheys: 22 s ja 52 krs ainaoikeinneuletta = 10x10 cm  

Ainaoikeinneule: op:n ja np:n krs:illa o 

Jatkettu helmineule: 1. krs: 1o, 1n. 2. krs: oikeilta 

näyttävät s:t o ja nurjilta näyttävät s:t nurin. 3. krs: 

oikeat s:t n ja nurjat s:t o. 4. krs: kuten 2. krs. Toista 

näitä 4 krs. 

Pitsineule: 1. krs op:lla: 3rs, 1 lk, *2o yhteen, 1 lk*, 

toista *–* ja krs:n loppuun 1o, 1 lk, 3rs. 2. krs: 3rs, 

kaikki s:t ja lk:t o, 3rs. 

3rs: 3 reunimmaista s op:lla: 1o, nosta 1 s takakautta neulomatta lanka työn edessä, 1o, neulo np:lla 1 s neulomatta kuten 

edellä, 1o, 1 s neulomatta. 

Raidoitus: 2 krs Denim Allurella ja 2 krs Joliella vuorotellen. 

Kaksois-s: Nosta lanka vas. puikolle, pistä oikea puikko langan alla olevaan s:aan, nosta molemmat neulomatta, vie lanka 

työn taakse ja kiristä siitä niin, että s:sta tulee 2 s. Neulo seuraavalla tämän kohdan yli neulottavalla krs:lla nämä 2 s yhteen. 

 

Työohje: Luo Joliella 7 s ja neulo näin np:n krs:lla aloittaen: 

1. krs: 3rs, 1o, 3rs = 7 s. 

2. krs: 3rs, 1 lk, 1o, 1 lk, 3rs = 9 s. 

3. krs: 3rs, 1lk, 1o, 1n, 1o, 3rs = 10 s. Tästä alkaen tulee 3rs:n viereen 1 lk kumpaankin reunaan joka op:n krs:lla, mutta 

np:n krs:illa vain krs:n alussa. Näin huivin muodosta tulee epäsymmetrinen. Reunojen keskelle tulee helmineuletta. 

4. krs: 3rs, 1 lk, helmineuletta, loppuun 1 lk, 3rs = 12 s. 

5. krs: 3rs, 1 lk, helmineuletta, loppuun 3rs = 13 s. 

6. – 9 krs: Toista näitä 2 krs = 19 s.  

Toista näitä 2 krs, kunnes työssä on 147 s. Neulo seuraava np:n krs niin, että 3rs:n sisällä neulot kaikki s:t ja lk:t o = 147 s. 

Neulo pitsineuleen 2 krs = 149 s.  

Aloita nyt op:n krs:lla raidoitettu ainaoikeinneule näin: 

1. krs: 3rs, 1 lk, oikeaa, loppuun 1 lk, 3rs = 151 s. 

2. krs: 3 rs, 1 lk, oikeaa ja krs:n loppuun 3rs = 152 s. 

3. krs: 3rs, 1 lk, oikeaa, 1 lk, 3rs = 154 s. 

4. krs: 3rs, 1 lk, oikeaa, 3rs = 155 s. 

Neulo nämä 4 krs vielä 2x = 167 s. 

Aloita op:n krs:lla Denim Allurella lyhennetyt krs:t näin: 

1. krs op:lla: 3rs, 1 lk, 1o, käännä työ,  

2. krs: 1 kaksois-s, neulo kaikki s:t o, 3rs. 

3. krs: 3rs, 1 lk, kaikki s:t o kaksois-s:aan saakka, neulo kaksois-s o, 1 lk, 2o, käännä. 

4. krs: 1 kaksois-s, kaikki s:t o, 3rs. 

5 - 106. krs: toista kerroksia 3-4 vielä 51x, jolloin joka kääntämisessä kohta siirtyy 2 s sisemmälle huiviin ja s:t lisääntyvät 

neulottavassa osassa 4:llä (langankiertoja 2). Krs:lla 106 on työssä 217 s Denim Allurella ja 57 s Joliella. Merkitse kohta. 

Jatka Pitsiraita Denim Allurella op:lla näin: 

1. krs: 3rs, 1 lk, pitsiä *–*, kunnes kaksois-s:n edellä on vain 1 s, 1o, kaksois-s o, 1 lk, 2o, käännä. 

2. krs: 1 kaksois-s, kaikki s:t o, 3rs. 

Jatka ainaoikeinneuletta ja raidoitusta aloittaen Joliella: 

1. krs: 3rs, 1 lk, kaikki s:t kaksois-s:aan saakka o, kaksois-s o, 1 lk, 2o, käännä. 

2. krs: 1 kaksois-s, kaikki s:t o, 3rs. 

Toista näitä 2 krs raidoittaen, kunnes kaikki s:t (paitsi 3rs) ovat mukana työssä. 

Jatka Joliella 2 krs ainaoikeaa paitsi molemmissa reunoissa 3rs. Tarkista tällä krs:lla, onko s-määrä pariton. Jos työssäsi on 

parillinen s-määrä, tee 1 s:n lisäys. Aloita sitten Joliella reunus op:lla näin: 

1. krs: 3rs, neulo joka s:sta 3 s neulomalla joka s 1o+1 lk+1o ja krs:n loppuun 3rs. 3rs:n välinen s-määrä kolminkertaistui.  



2. krs: 3rs, *3o, 3n*, toista *–* koko ajan ja loppuun 3rs. 

3. krs: 3rs, *3n, 3o*, toista koko ajan ja loppuun 3rs. 

Toista näitä kahta joustimen krs yhteensä 3 cm ja päätä sitten s:t samaa joustinta neuloen ja reunojen 3rs 3o yhteen. 

Viimeistely: Pujota langanpäät np:lle samanvärisiin raitoihin. Levitä työ tasaiselle alustalle, kostuta ja anna kuivua. 
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