
Alva Silk  

Naisen neulemekko  

 

Koko: XS-S-M-L-XL-XXL 

Lanka: Schachenmayr Alva Silk (50 villa, 25 silkki, 25 puuvilla, 50 g = 230 m). 

Prym puikot: Nro 3,5 ja pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3 tai käsialan 

mukaan. 

Tiheys: 23 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla 

nurin. 

Koko            XS     S          M        L       XL       XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys      92       100       108       116     124       132 cm 

kokopituus          115       115       115      115     115       115 cm 

hihan sisäpituus        50    48         46         44      42         41 cm 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Alva Silk -lankaa 

terrakotan väristä (00025)  

        450      500         500     550    550        600 g 

 

Takakappale Luo paksummille puikoille 108-118-126-136-144-154 s ja neulo sileää neuletta 4 cm. 

Neulo sitten 1 krs nurin taitteeksi työn oikealta puolelta ja jatka sileää neuletta 4 cm. Poimi 

luontikerroksesta apupuikolle 1 s jokaisen s:n kohdalta. Aseta puikot nurjat puolet vastakkain ja neulo 1 

+ 1 s puikoilta yhteen. Luo sitten vasempaan reunaan 9 s ja jatka näillä 117-127-135-145-153-163 s:lla 

sileää neuletta. Kun kappaleen korkeus on 50 cm, päätä vasemman reunan 9 s kerralla ja jatka lopuilla 

s:illa sileää. Kun kappaleen korkeus on 113 cm, päätä keskimmäiset 32 s pääntietä varten ja neulo ensin 

toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa 

varten joka 2. krs 3x8-10-11-12-13-14 s ja 1x9-8-9-11-12-14 s. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

Etukappale Neulo kuten takana muuten, mutta lisää ja päätä helmassa 9 s kappaleen oikeassa reunassa. 

Kun kappaleen korkeus on 106 cm, päätä keskimmäiset 14 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen 

puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x4 s, 1x3 s, 1x2 s ja 5x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien 

olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. Ompele 

olkasaumat. 

 

Hihat Laita merkit etu- ja takakappaleen sivuun olkasauman molemmin puolin 18-19-20-21-22-23 cm 

päähän olkasaumasta. Poimi sitten merkkien välistä paksummille puikoille 85-89-95-99-103-107 s. Neulo 

näillä s:illa sileää neuletta. Kavenna 13.-11.-7.-7.-5.-5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s ja 

toista sitten kavennukset joka 14.-12.-10.-8.-6. krs vielä 7-9-12-14-16-18 kertaa = 69 s. Kun hihan pituus 

on 43-41-39-37-35-34 cm, kavenna 11 s tasavälein =58 s. Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo 

vielä joustinneuletta 7 cm, päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. 



 

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

Ompele hihasaumat. Ompele vasen sivusauma ja oikean sivun saumaa halkion yläreunaan asti. Taita ja 

kiinnitä halkiovarat nurjalle puolelle. Poimi langan avulla pyöröpuikolle pääntien reunasta 108 s ja neulo 

suljettuna neuleena joustinneuletta 3 cm, päätä s:t. Luo sitten irtokaulusta varten pyöröpuikolle 180 s ja 

neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 24 cm. Päätä s:t joustetta neuloen. 
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