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Alpaca Classic  

 

Naisen nyppykuvioinen jakku XS(S)M/L(XL)XXL 

Lanka: Rowan Alpaca Classic (57%alpakka, 43% puuvilla 25 g =120 m): 175(200)200(225)225 g 

vaaleaa oranssia (118). 

Prym puikot:: Pyörö- ja sukkapuikot 3,5-4 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys:: 23 s ja 31 krs sileää neuletta sekä 24 s ja 34 krs pintaneuletta = 10 x 10 cm.  

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 96(105)115(126)136 cm, kokopituus n. 50(52)54(56)58 cm ja hihan 

sisäpituus 32(32)33(33)33 cm. 

Kerrattu silmukka: Nosta 1 s oikean käden puikolle, tuo lanka puikkojen välistä työn eteen ja siirrä s 

takaisin vasemman käden puikolle. Kun tulet seuraavan kerran tämän s:n kohdalle, neulo silmukan 

ympärillä oleva lanka ja silmukka yhteen. 

Nyppy: Neulo s etu-, taka-, etu-, taka- ja etukautta oikein, käännä työ, neulo 5 n, käännä työ, neulo 5 

o, vedä sitten edelliset 4 s viimeksi neulotun s:n yli ja pois puikolta. 

Pintaneule: Neulo ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan. Pitsineuleen mallikerran leveys on 14 s, toista sitä 

ja toista aina 24 krs:n mallikertaa.  

 
Aloita niskasta: Luo 127(127)131(131)135 s ja neulo tasona ainaoikeaa 5 krs. Seuraava krs: (np) 

22(22)23(23)24 o (= oikea etukappale), 1 o, laita tämän s:n ympäri sm (=silmukkamerkki), neulo 24 o 

(= oikea hiha), 1 o, laita s:n ympäri sm, neulo 31(31)33(33)35 o (=takakappale), 1 o, laita s:n ympäri 

sm, neulo 24 o (= vasen hiha), 1 o, laita s:n ympäri sm, neulo 22(22)23(23)24 o (= vasen etukappale). 

Työhön tuli 4 merkkiä raglanlisäyksiä varten. 

 

Kaarroke: 1.krs: (op) neulo oikein kunnes työssä on ennen 1. merkkiä jäljellä 1 s, lisää 1 s (=neulo 

kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen o), neulo oikein kunnes olet oikeassa hihassa neulonut 9 s, tee 

kerrattu s ja käännä työ. 2.krs: neulo nurin kunnes olet neulonut vasemmassa hihassa 9 s, tee kerrattu 

s ja käännä työ. 3.krs: *neulo oikein kunnes työssä on ennen seuraavaa merkkiä jäljellä 1 s, lisää 1 s, 

neulo 3 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä kerran, neulo 11 o, tee kerrattu s ja käännä työ. 4.krs: neulo nurin 

kunnes olet neulonut edellisen kääntymiskohdan yli 4 s, tee kerrattu s ja käännä työ. 5.krs: neulo 

muuten kuten 3. krs, mutta neulo nyt 4 s edellisen kääntymiskohdan yli. 6., 8., 10. ja 12.krs: kuten 4. 

krs. 7., 9. ja 11.krs: kuten 5. krs. 12. krs:lla työssä on 148(148)152(152)156 s. 13.krs: 1 o, lisää 1 s 



*neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 3 o, lisää 1 s*, toista *-* 

vielä 2 kertaa, neulo 1(1)0(0)0 o, tee kerrattu ja käännä työ =155(155)159(159)163 s. 14.krs: neulo 

nurin kunnes olet neulonut 4 merkin yli, neulo vielä 3(3)2(2)2 n, tee kerrattu s, käännä työ. 15.krs: 

*neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 3 o, lisää 1 s*, toista *-* 

vielä 3 kertaa, neulo 7(7)5(5)4 o, tee kerrattu ja käännä työ. 16.krs: neulo nurin kunnes olet neulonut 

4 merkin yli, neulo vielä 9(9)7(7)6 n, tee kerrattu s, käännä työ. 17.krs: *neulo kunnes ennen 

seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 3 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 

14(14)10(10)8 o, tee kerrattu ja käännä työ =171(171)175(175)179 s. 18.krs: neulo nurin kunnes 

olet neulonut 4 merkin yli, neulo vielä 16(16)12(12)10 n, tee kerrattu s, käännä työ.  

Vain koot M/L(XL)XXL 19.krs: *neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, 

neulo 3 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 16(16)13 o, tee kerrattu ja käännä työ 

=183(183)187 s. 20.krs: neulo nurin kunnes olet neulonut 4 merkin yli, neulo vielä 18(18)15 n, tee 

kerrattu s, käännä työ. Vain koko XXL 21.krs: *neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä on työssä 

jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 3 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 18 o, tee kerrattu ja käännä työ 

=195 s. 22.krs: neulo nurin kunnes olet neulonut 4 merkin yli, neulo vielä 20 n, tee kerrattu s, käännä 

työ.  

Kaikki koot: 23.krs (op) *neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 3 

o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 3 kertaa ja neulo krs loppuun =179(179)191(191)203 s. Jatka kaikilla s:illa 

edestakaisin. 24.krs: neulo molemmissa reunoissa 3 o, muuten s:t nurin. Toista 23.-24. krs:ia vielä 

5(10)10(12)14 kertaa =219(259)271(287)315 s. 25.krs: *neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä on 

työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo oikein seuraavaan merkkiin, neulo merkitty s o, 1 o ja lisää 1 s*, toista 

*-* vielä kerran, neulo krs loppuun =223(263)275(291)319 s. 26.krs: neulo molemmissa reunoissa 3 

o, muuten s:t nurin. Toista 23.-26. krs:ia vielä 7(4)3(2)0 kertaa =307(311)311(315)319 s. 

27.krs: *neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo 3 o, lisää 1 s*, 

toista *-* vielä 3 kertaa ja neulo krs loppuun =315(519)319(323)327 s. 28.krs: 3 o, *neulo nurin 

kunnes ennen seuraavaa merkkiä on jäljellä 1 s, lisää 1 n s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki 

kiertäen nurin), neulo 1 n, neulo nurin seuraavaan merkkiin ja neulo se nurin, 1 n, lisää 1 n s*, toista 

*-* vielä kerran ja neulo nurin paitsi viimeiset 3 s o. 29.krs: *neulo kunnes ennen seuraavaa merkkiä 

on työssä jäljellä 1 s, lisää 1 s, neulo oikein seuraavaan merkkiin, neulo merkitty s o, 1 o ja lisää 1 s*, 

toista *-* vielä kerran, neulo krs loppuun =323(327)327(331)335 s. 30.krs: neulo kuten edellinen 

nurjan puolen krs. Toista 27.-30. krs:ia vielä 0(1)3(4)6 kertaa ja sitten 27.-28. krs:t kerran sekä 29.-30. 

krs:t 0(1)0(1)0 kertaa =339(371)403(435)471 s.  

 

Jakun alaosa: Seuraava krs: (op) neulo s:t oikein, siirrä molemmat hihojen 65(71)75(79)85 s 

apulangalle ja luo niiden tilalle aina 8 s. Jatka näillä 225(245)269(293)317 s:lla muuten sileää neuletta, 

mutta neulo molemmissa reunoissa 3 s:lla ainaoikeaa. Kun olet neulonut alaosaa 27(29)31(31)33 krs, 

neulo nurjan puolen krs:lla näin: 3 o, 10(11)10(11)12 n, lisää 1 s, neulo *22(24)22(24)22 n, lisää 1 s*, 

toista *-* vielä 8(8)10(10)12 kertaa, neulo 11(12)11(12)13 n, 3 o =235(255)281(305)331 s. Aloita 

nyt pintaneulekuviot 3 ainaoikein -neuleisen s:n sisäpuolella etu- ja takakappaleen ruutupiirroksen 

mukaan. Toista piirroksen 1.-24. krs:ia 2 kertaa. Neulo sitten oikean puolen krs näin: 13(14)13(14)15 

o, 2 o yhteen, *21(23)21(23)21 o, 2 o yhteen*, toista *-* vielä 8(8)10(10)12 kertaa ja neulo krs 

loppuun oikein =225(245)269(293)317 s. Neulo näillä s:illa vielä ainaoikeaa 5 krs. Päätä s:t. 

 



Hihat: Aloita kädentien alareunan keskeltä ja poimi sukkapuikoille luoduista s:ista 4 s, neulo 

odottamassa olevat s:t ja poimi toiseenkin reunaan 4 s =73(79)83(87)93 s. Merkitse krs:n rajakohta 

hihan alapuolella ja aloita sileä neule suljettuna neuleena. Kun hihan pituus on 15 krs, neulo seuraavan 

krs:n alussa 2 s o yhteen ja krs:n lopussa 2 s takareunoistaan oikein yhteen. Toista tällaiset 

kavennukset vielä 0(0)0(13)9 krs:n jälkeen =71(77)81(83)89 s. Kun hihan pituus on 27(29)31(31)33 

krs, lisää seuraavan krs:n aikana 4 s tasavälein =75(81)85(87)93 s. Aloita sitten pintaneule hihan 

ruutupiirroksen mukaan kokosi kohdalta. Kun olet neulonut pintaneuletta 22(16)14(10)8 krs, toista 

kavennukset kuten edellä ja toista sitten kavennukset joka 22.(18.)14.(12.)10. krs vielä 1(2)3(4)5 

kertaa =71(75)77(77)81 s. Kun hihan pituus on 30(30)31(31)31 cm, neulo 2(4)5(5)1 o, 2 o yhteen, 

*4 o, 2 o yhteen*, toista *-* vielä 10(10)10(10)12 kertaa ja neulo krs loppuun =59(63)65(65)67 s. 

Neulo sitten vuorotellen 1 krs nurin ja 1 krs oikein yhteensä 5 krs:n ajan, päätä s:t. 

 

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

kuivua.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Toista 24 krs:n 

mallikertaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= oikea s, neulo s nurjalla nurin 

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

= nyppy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toista 24 krs:n 

mallikertaa 
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