
Alpaca Big 

Naisen jakku  

 

Koko: XS-S-M-L-XL 

Lanka: Schachenmayr Alpaca Big (60 akryyli, 40 alpakka, 100 g = 50 

m).  

Prym puikot: Pyöröpuikot nro 12, pituus 80 ja 120 cm tai käsialan 

mukaan. 

Tiheys: 7,5 s ja 10 krs sileää neuletta sekä 5 s ja 15 krs 

patenttineuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein 

ja nurjalla nurin. Patenttineule: 1.krs: (np) reuna-s, *nosta 1 s nurin 

langankierron (=lk) kanssa neulomatta, neulo 1 s oikein*, toista *-* 

ja tee reuna-s. 2.krs: reuna-s, *nosta 1 s nurin lk:n kanssa 

neulomatta, neulo lk + sitä vastaava s oikein yhteen*, toista *-* ja 

tee reuna-s. Toista jatkossa 2. krs:ta.  

 

 

Koko  XS S M L XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 106 116 124 136 144 cm 

kokopituus  64 65 66 67 67 cm 

hihan sisäpituus 44 45 46 47 47 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Alpaca Big -lankaa 

vaaleansinistä (00052) 1000 1000 1100 1100 1200 g 

 

Takakappale Luo lyhyelle pyöröpuikolle 40-44-48-52-56 s ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus 

on 43-42-41-40-40 cm, laita molempiin reunoihin merkki kädenteiden alareunaksi. Kun olet merkkien 

jälkeen neulonut 18-20-22-24-24 cm, päätä molemmista reunoista olkaa varten joka 2. krs 2x6-7-8-8-9 

s. Jätä loput eli takakappaleen pääntien 16-16-16-20-20 s odottamaan. 

 

Vasen etukappale Luo lyhyelle pyöröpuikolle 16-18-20-22-24 s ja aloita sileä neule. Kun kappaleen 

korkeus on 40-41-42-43-43 cm, aloita pääntien viistotus. Eli neulo työn oikean puolen kerrosta sivusta 

lähtien kunnes etureunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s o yhteen ja neulo krs:n loput s:t. Toista tällaiset 

kavennukset joka 4. krs vielä 3-3-3-5-5 kertaa. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 43-42-41-40-40 cm, 

laita sivuun merkki kädentien alareunaksi. Kun olet merkin jälkeen neulonut 18-20-22-24-24 cm, päätä 

sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x6-7-8-8-9 s. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt pääntien viistotus siten, että 

neulot etureunasta 2 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli). 



Hihat Luo lyhyelle pyöröpuikolle 14-16-18-20-20 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Neulo seuraavakin 

oikean puolen kerros joustinneuletta ja lisää samalla 4 s tasavälein =18-20-22-24-24 s. Aloita sitten 

nurjan puolen krs:lla patenttineule. Kun hihan pituus on 44-45-46-47-47 cm, päätä s:t. 

 

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

Ompele olka- ja hihasaumat sekä sivusaumat merkkeihin asti. Poimi pitkälle pyöröpuikolle langan avulla 

etukappaleiden helmoista 15-17-19-21-23 s ja niiden väliin takakappaleen helmasta 39-43-47-51-55 s. 

Neulo näillä 69-77-85-93-101 s:lla joustinneuletta 5 cm, päätä s:t. Poimi pitkälle pyöröpuikolle langan 

avulla molempien etukappaleiden etureunoista 52-54-56-58-58 s ja niiden väliin takakappaleen pääntien 

reunasta 16-16-16-20-20 s. Aloita näillä 120-124-128-136-136 s:lla joustinneule ja neulo 1. krs:lla 

keskellä takana 2 s yhteen. Kun jousteen korkeus on 5 cm, päätä s:t. 
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