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Alpaca Classic 

 
Naisen vaalea jakku XS/S(M)L(XL/XXL)XXXL 

Lanka: Rowan Alpaca Classic (57 WP, 43 CO, 25 g =120 m). 275(300)325(350)375 g vaaleaa beigeä (116). 

Pruym puikot:: 3,5-4 mm sekä pitkä pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan. 

Muuta:: 6 nappia. 

Tiheys:: 24 s ja 35 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla =10 x 10 cm.  

Mallineuleet: Pintaneule: Neulo ohjeen mukaan. Joustinneule:: 1 o, 1 n. 

 

Koko   XS/S M L XL/XXL  XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys  106 116 126   136  146 cm 

kokopituus  84 86 88     90    92 cm 

hihan sisäpituus  45 45 46     46    46 cm 

Langan menekki 

Rowan Alpaca Classic -lankaa 

beige (116)  275 300 325   350  375 g 

 

Takakappale: Luo paksummille puikoille 127(139)151(163)175 s ja aloita pintaneule. 1.krs: (op) neulo 3 s o, 

*tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 2 s o, ota lk 

puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* ja neulo 4 s o. 2.krs: neulo nurin. 3.-6.krs: toista 1.-2. krs:ia. 7.krs: 6 s o, *ota lk 

puikolle, neulo 2 s o, 2 s o yhteen, 2 s o*, toista *-* ja neulo 1 s o. 8.krs: neulo nurin. 9.-12.krs: toista 7.-8. krs:ia. 

Toista jatkossa 1.-12. krs:ia. Kun kappaleen korkeus on 60(61)61(62)62 cm, päätä molemmissa reunoissa 

kädentietä varten ensin 1x6(7)8(9)10 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 7(9)9(11)11x1 s, joka 2. 

krs 6(7)8(8)8x1 s sekä vielä 3 krs:n kuluttua 1x1 s =87(91)99(105)115 s. Kun kädentien korkeus on 

22(23)25(26)28 cm, jätä keskimmäiset 31(31)33(33)35 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen 

puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 4x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 

3x6(7)8(8)9 s ja 1x6(5)5(8)9 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Vasen etukappale: Luo paksummille puikoille 65(71)77(83)89 s ja aloita pintaneule. 1.krs: (op) neulo 3 s o, *tee 

ylivetokavennus, neulo 2 s o, ota lk puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* ja neulo 2 s o. 2.krs: neulo nurin. 3.-6.krs: 

toista 1.-2. krs:ia. 7.krs: 6 s o, *ota lk puikolle, neulo 2 s o, 2 s o yhteen, 2 s o*, toista *-* kunnes puikolla on 

jäljellä 5 s, ota lk puikolle, neulo 2 s o, 2 s o yhteen ja 1 s o. 8.krs: neulo nurin. 9.-12.krs: toista 7.-8. krs:ia. Toista 



jatkossa 1.-12. krs:ia. Kun kappaleen korkeus on 48(49)49(50)50 cm, aloita pääntien viistotus. Eli kavenna 

kappaleen vasemmassa reunassa ensin joka 4. krs 5(3)3(1)1x1 s ja sitten joka 6. krs 16(19)19(21)22x1 s.  

 

HUOM: Muita tehdä sivussa kädentiekavennukset samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Päätä lopuksi 

sivusta lähtien olan s:t kuten takana. 

 

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Aloita pintaneule nyt näin: 1.krs: (op) neulo 1 s 

o, *tee ylivetokavennus, neulo 2 s o, ota lk puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* ja neulo 4 s o. 2.krs: neulo nurin. 

3.-6.krs: toista 1.-2. krs:ia. 7.krs: 4 s o, *ota lk puikolle, neulo 2 s o, 2 s o yhteen, 2 s o*, toista *-* ja neulo 1 s o. 

8.krs: neulo nurin. 9.-12.krs: toista 7.-8. krs:ia. Toista jatkossa 1.-12. krs:ia.  

 

Hihat:: Luo paksummille puikoille 53(55)57(57)59 s ja aloita pintaneule. 1.krs: (op) neulo 2(3)4(4)5 s o, *tee 

ylivetokavennus, neulo 2 s o, ota lk puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* ja neulo 3(4)5(5)0 s o. 2.krs: neulo nurin. 

3.-4.krs: kuten 1.-2. krs:t. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä vastaavasti kuin takana. Lisää samalla 

molemmissa reunoissa 1 s joka 8.(6.)6.(6.)6. krs kunnes työssä on 83(59)65(81)91 s ja sitten joka 10.(8.)8.(8.)8. 

krs kunnes työssä on 87(91)95(99)103 s. Kun hihan pituus on 45(45)46(46)46 cm, päätä molemmissa 

reunoissa pyöriötä varten ensin 1x6(7)8(9)10 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 3x1 s, joka 2. 

krs 5x1 s ja joka 4. krs 5x1 s. Kavenna molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 39 s. 

Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 9x1 s ja päätä loput 21 s kerralla. 

 

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

olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pyöröpuikolla langan avulla oikean etukappaleen etureunasta 

120(120)120(125)125 s, sitten pääntien reunasta 90(94)100(104)110 s ja takakappaleen pääntien reunasta 

41(41)43(43)45 s sekä vielä vasemman etukappaleen pääntien reunasta ja etureunasta yhtä monta s:aa kuin 

oikean etukappaleen reunasta. Aloita näillä 461(469)483(501)515 s:lla muuten joustinneule, mutta neulo 

molemmissa reunoissa koko ajan 1 s oikein. Tee 4. krs:lla oikeaan etureunaan napinlävet näin: Neulo 6 s, *päätä 3 

s, neulo joustinneuletta kunnes napinläven jälkeen puikolla on 19(19)19(20)20 s*, toista *-* vielä 5 kertaa ja neulo 

krs loppuun. Jatka joustinneuletta ja luo napinläpisilmukat seuraavalla krs:lla uudelleen. Kun reunuksen korkeus on 

7 krs, päätä s:t. Kiinnitä lopuksi hihat ja napit. 
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