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Alpaca Classic 

Naisen vihreä poncho  

S/M-L/XL 

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

Prym puikot: Pyöröpuikot nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 38 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. 45 s:n 

palmikkoraita: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain parittomat krs:t, neulo 

parillisilla krs:illa oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Toista 1.-20. krs:ia. Nyppy: neulo 1 s oikein, ota 

langankierto puikolle ja neulo s uudelleen oikein. Käännä työ, neulo 3 n, käännä työ, neulo 3 o, käännä 

työ, neulo 3 n, käännä työ, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s 

kavennuksen yli. Helmineule: 1.krs: *1 o, 1 n*, toista *-*. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein. 

Toista jatkossa 2. krs:ta. 

 

Koko  S/M L/XL 

Valmiin neuleen mitat 

helman ympärys 200 232 cm 

kokopituus n.  52 56 cm 

Langan menekki 

Rowan Alpaca Classic -lankaa 

vihreää (111)  250 250 g 

 

Aloita pääntieltä Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 120-128 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 

29 krs. Laita krs:n alkuun merkki (=keskitaka) ja neulo seuraava krs näin: *10 s joustinneuletta, lisää 1 s 

(=neulo kahden s:n välinen lankalenkki oikein), (neulo 11 s joustinneuletta, lisää 1 s), toista sulkeet vielä 

kerran, neulo 19-21 s joustinneuletta, lisää 1 s, neulo 9-11 s joustinneuletta*, toista *-* vielä kerran 

=128-136 s.  

Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja aloita helmineule sekä palmikkoraidat näin: *Neulo 45 s:n 

palmikkoraita piirroksen mukaan ja sitten 19-23 s:lla helmineuletta*, toista *-* vielä kerran. Lisää 2. krs:lla 



palmikkoraitojen molemmissa reunoissa 2 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki etu- ja 

takareunastaan oikein), työhön tulee 8 uutta s:aa. Jatka mallineuleita ja toista samalla lisäyksiä joka 2. krs 

vielä 11-14 kertaa, neulo lisätyt s:t aina helmineuletta. Neulo näillä 224-256 s:lla 1 krs ja lisää seuraavalla 

krs:lla palmikkoraitojen molemmissa reunoissa 1 s. Työhön tulee nyt 4 uutta s:aa. Toista tällaisia lisäyksiä 

joka 2. krs vielä 38-54 kertaa =380-476 s. Toista jatkossa 1 s:n lisäyksiä joka 4. krs vielä 20-14 kertaa =460-

532 s. Neulo mallineuleita vielä 4 krs. Vaihda työhön ohuempi pyöröpuikko ja neulo kaikilla s:illa joustinneuletta 

10 krs. Päätä s:t joustetta neuloen. 

 

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

 

Palmikkoneuleen ruutupiirros:      

 45 s:n palmikkokuvio     

        

 

= oikea s 

= nurja s 

= nyppy 

= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein ja apupuikon s nurin 

= siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s nurin ja apupuikon s:t oikein 

= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein, siirrä apupuikolta viimeinen eli nurja s vasemman 

käden puikolle ja neulo se nurin, neulo apupuikon loput s:t oikein 
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