
Alpaca Classico 

Naisen jakku  

 

Koko: XS(S)M(L)XL.  

Mitat: Vartalonympärys 84(92)100(108)120 cm, kokopituus 

59(60)61(62)63 cm ja hihan sisäpituus 45 cm. 

Lanka:: Schachenmayr Alpaca Classico (50 g =90 m) -lankaa 

500(550)600(650)700 g sinivihreää (00064).  

Prym puokot:: Nro 4,5 sekä sukkapuikot nro 5 pääntien reunusta 

varten tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 7 nappia.  

Tiheys: 18 s ja 25 krs sileää neuletta ohuemmilla puikoilla = 10 cm. 

Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Palmikkoraidat: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa 

on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja 

nurjat s:t sekä langankierrot nurin. Toista 1.-8. krs:ia.  

 

Takakappaleen helma neulotaan kahdessa osassa halkion takia, tee 

ensin oikea puoli: Luo ohuemmille puikoille 45(48)52(56)61 s ja 

neulo oikeasta reunasta lähtien sileää neuletta kunnes vasemman käden puikolla on jäljellä 20 s, tee 

palmikkoa 19 s:lla piirroksen A mukaan ja neulo reuna-s (=neulo s kerroksen lopussa nurin ja nosta se 

seuraavan krs:n alussa neulomatta). Kun kappaleen korkeus on 10,5 cm, jätä s:t odottamaan. Tee 

toinen puoli peilikuvaksi, tee nyt palmikko piirroksen B mukaan. Ota sitten kaikki s:t samalle puikolle, ja 

neulo 1. krs:lla ensimmäisen kappaleen lopussa 2 s n yhteen ja vastaavasti toisen kappaleen alussa 2 s 

nurin yhteen =88(94)102(110)120 s. Jatka sileää neuletta ja palmikkoraitoja. Kun kappaleen korkeus 

on 12,5 cm, neulo työn oikeasta reunasta reuna-s, 2 s o yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa 

reunassa on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli) ja neulo reuna-s. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 4 kertaa 

=78(84)92(100)110 s. Kun kappaleen korkeus on 38 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä 

varten joka 2. krs 1x3(4)5(6)7 s ja 3(3)4(5)7x1 s = 66(70)74(78)82 s. Kun kädentien korkeus on 

21(22)23(24)25 cm, jätä keskimmäiset 30(32)34(36)38 s pääntietä varten odottamaan ja päätä s:iden 

molemmin puolin olan 18(19)20(21)22 s kerralla. 

 

Vasemman etukappaleen helmaosa neulotaan kahdessa osassa halkiota varten, tee ensin sivun puoli: 

Luo ohuemmille puikoille 22(23)25(27)30 s ja neulo sileää neuletta, tee vasemmassa reunassa 

samanlainen reuna-s kuin takana. Kun kappaleen korkeus on 10,5 cm, jätä s:t odottamaan. Luo sitten 

ohuemmille puikoille 25(27)29(31)33 s ja neulo työn oikealla puolella s:t reuna-s:n jälkeen oikein. 

Nosta nurjalla etureunassa 3 s nurin neulomatta siten, että lanka jää työn eteen ja neulo muut s:t 

nurin. Kun kappaleen korkeus on 10,5 cm, ota kaikki s:t samalle puikolle ja jatka sileää neuletta, sekä 

etureunassa 3 s:lla kuin aiemminkin. Kavenna sivussa 5 s sekä tee samassa reunassa 

kädentiekavennukset kuten takana =36(38)40(42)44 s. Kun kappaleen korkeus on 49(50)51(52)53 

cm, jätä etureunassa pääntietä varten odottamaan 1x7(8)8(8)9 s, 1x3(3)4(5)5 s, 1x2 s ja vielä 6x1 s. 

Kun kädentien korkeus on 21(22)23(24)25 cm, päätä olan 18(19)20(21)22 s kerralla. 



Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee myös napinlävet. Kun olet 

neulonut etureunassa sileää 2(2)2(4)6 krs, tee seuraavalla krs:lla napinläpi näin: neulo 1 s, ota lk 

puikolle, neulo 2 s o yhteen ja neulo krs loppuun. Neulo seuraavalla krs:lla napinläven lk nurin. Toista 

napinlävet joka 18.(18.)20.(20.)20. krs vielä 6 kertaa. 

 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 42(44)46(48)50 s ja neulo sileää neuletta. Lisää samalla molemmissa 

reunoissa 1 s joka 16.(14.)12.(10.)10. krs 5(6)7(9)6 kertaa ja sitten joka 16.(14.)10.(8.)8. krs kunnes 

työssä on 54(58)64(70)74 s. Kun hihan pituus on 45 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä 

varten joka 2. krs 1x3(4)5(6)7 s ja 4(4)5(5)5x1 s, sitten joka 4. krs 4x1 s sekä vielä joka 2. krs 

4(4)4(5)5x1 s ja 1x2 s. Päätä loput 20(22)24(26)28 s kerralla. Tee toinen hiha samoin. 

 

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

Ompele olkasaumat. Ota kaikki pääntien reunassa odottamassa olevat s:t ohuemmalle puikolle. *Neulo 

sukkapuikolla oikeasta etureunasta 2 s o, tee ylivetokavennus, käännä työ ja neulo 3 s n*, toista *-*. Kun 

olet kaventanut etukappaleen pääntien reunassa odottamassa olevat s:t, voit poimia pääntien reunasta 

muutaman s:n. Päätä ne ja sitten takakappaleen pääntien reunasta puolet s:ista samalla lailla. Päätä loput 

sukkapuikolla olevat 3 s kerralla. Päätä pääntien toinen puolen s:t peilikuvana. *Eli neulo ensin oikean 

puolen krs:lla 3 s o, käännä työ, neulo 2 s n ja 2 s n yhteen, käännä työ*, toista *-*. Päätä loput 3 s 

kerralla. Ompele kaitaleet yhteen keskellä takana. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. Kiinnitä 

lopuksi napit. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

= oikea s, neulo s nurjalla nurin 

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

= ota langankierto puikolle 

= neulo 3 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 

= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 s oikein ja apupuikon s:t oikein 
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