
 

 

 

 

 

Mayfield 

 

Alpaca Classic 

Leveä huivi 46x190 cm 

Lanka: Rowan Alpaca Classic (57 alpakka, 43 puuvilla, 25 g = 120 m).  

Prym puikot: Nro 3,5-4 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 33 s ja 46 krs mallineuletta = 10 cm. 

Mallineule: Neulo ohjeen mukaan. Raidoitus: 1.-2.krs: neulo valkoisella. 3.-4.krs: v.punaisella. 5.-8.krs: kuten 1.-4. 

krs. 9.-10.krs: t.harmaalla. 11.-12.krs: v.punaisella. 13.-16.krs: kuten 9.-12. krs. 17.-18.krs: t.harmaalla. 19.-20.krs: 

valkoisella. 21.-24.krs: kuten 17.-18. krs. 25.-26.krs: v.punaisella. 27.-28.krs: valkoisella. 29.-32.krs: kuten 25.-28. krs. 

33.-34.krs: v.punaisella. 35.-36.krs: t.harmaalla. 37.-40.krs: kuten 33.-36. krs. 41.-42.krs: valkoisella. 43.-44.krs: 

t.harmaalla. 45.-48.krs: kuten 41.-44. krs. Toista 1.-48. krs:ia 

.  

Langan menekki 

Rowan Alpaca Classic -lankaa 

valkoista (115) 125 g 

vaaleanpunaista (116) 125 g 

tummanharmaata (117) 150 g 

 

Tee näin Luo valkoisella langalla 152 s ja aloita mallineule näin: 1.krs: (op) oikein. 2.krs: 3 o, 2 n, *2 o, 2 n*, toista 

*-* ja neulo 3 o. Neulo jatkossa 3. krs:lta lähtien raidoitus yllä olevan ohjeen mukaan. 3.krs: 3 o, *nosta 2 s 

neulomatta siten, että lanka jää työn taakse, neulo 6 o*, toista *-*, nosta 2 s neulomatta, neulo 3 o. 4.krs: 3 o, 

*nosta 2 s neulomatta siten, että lanka jää työn eteen, neulo 2 o, 2 n, 2 o*, toista *-*, nosta 2 s neulomatta ja 

neulo 3 o. 5.krs: 7 o, *nosta 2 s neulomatta siten, että lanka jää työn taakse, neulo 6 o*, toista *-* ja neulo 1 o. 

6.krs: 3 o, 2 n, 2 o, *nosta 2 s neulomatta siten, että lanka jää työn eteen, neulo 2 o, 2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 

1 o. Toista jatkossa 3.-6. krs:ia. Kun huivin pituus on n. 189 cm, ja olet viimeksi neulonut mallineuleen 4. krs:n, 

neulo seuraava krs valkoisella oikein. Neulo seuraavalla krs:lla 3 o, 2 n, *6 o, 2 n*, toista *-* ja neulo 3 o. Päätä s:t 

oikeaa neuloen. 

 

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