
Easy Cotton 

Lapsen raidallinen jakku  

 

86-92-98 cm 

Lanka: Schachenmayr Baby Smiles Easy Cotton (50 puuvilla, 50 akryyli, 50 g =120 m).  

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

Muut tarvikkeet: 5 nappia. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla 

nurin. 

 

Koko  86 92 98   cm 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 60 62 64   cm 

kokopituus  32 34 36   cm 

hihan sisäpituus 26 28 30  cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Baby Smiles Easy Cotton -lankaa  

pinkkiä (1136)  100 100 100 g 

tummaa lilaa (1044) 100 100 100 g 

vaaleanpunaista (1035) 100 100 100 g 

oranssia (1027) 100 100 100 g 

harmaata (1090) 50 50 50 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille pinkillä langalla 69-71-73 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut pinkillä langalla kaikkiaan 23-24-25 krs, jatka sileää 

raidoittaen siten, että neulot aina 22-23-24 krs tummalla lilalla, sitten vaaleanpunaisella, oranssilla ja neulo lopuksi 

harmaalla langalla. HUOM: kun kappaleen korkeus on 18-19-21 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä 

varten joka 2. krs 1x3 s ja 4x1 s =55-57-59 s. Kun kädentien korkeus on 13-14-14 cm, päätä molemmissa 

reunoissa olkaa varten joka 2. krs 1x6 s ja 1x6-7-8 s. Jätä loput eli takakappaleen pääntien 31 s odottamaan 

apulangalle. 

 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille pinkillä langalla 37-38-39 s ja aloita nurjan puolen krs:lla reuna-s:n 

sisäpuolella joustinneule neulomalla 1 n, 1 o jne. Neulo reunasilmukka joka krs oikein. Kun jousteen korkeus on 2 

cm, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita muuten sileä neule, mutta jatka etureunassa (=kappaleen vasen 

reuna) reuna-s:n sisäpuolella 4 s:lla joustinneuletta. Tee raidoitus kuten takana ja päätä sivussa kädentie-s:t kuten 

takana =30-31-32 s. Kun kädentien korkeus on 6-7-7 cm, päätä etureunasta pääntietä varten joka 2. krs 1x10 s ja 

8x1 s. Tee 1 s:n kavennukset siten, että neulot 2 s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t 

samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Merkitse tämän kappaleen etureunaan 5 napinpaikkaa tasavälein siten, 

että alin tulee helmajousteen yläreunaan ja ylin tulee pääntien alareunaan. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt nappien kohdille napinlävet siten, että 

neulot etureunasta 2 s, ota lk puikolle, neulo 2 s yhteen ja neulo krs loppuun. Tee pääntien 1 s:n kavennukset 

siten, että neulot etureunasta 2 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli) ja neulo krs loppuun. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille pinkillä langalla 38 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. Vaihda työhön paksummat 

puikot ja aloita sileä neule. Tee raidat muuten kuten takakappaleella, mutta neulo pinkin raidan jälkeen raitojen 



korkeudeksi aina 20-23-26 krs. Lisää sileän neuleen aikana hihan molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s joka 

6. krs 11-12-13 kertaa = 60-62-64 s. Kun hihan pituus on 26-28-30 cm, päätä molemmissa reunoissa ensin 1x3 s. 

Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla 2 s, tee ylivetokavennus, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa 

on jäljellä 4 s, neulo 2 s o yhteen ja neulo loput s:t. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 3 kertaa. Päätä 

loput 46-48-50 s kerralla. 

 

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

olkasaumat. Poimi pääntien reunasta harmaan langan avulla ohuemmille puikoille 81 s ja neulo joustinneuletta 4 

krs, päätä s:t. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. Kiinnitä lopuksi napit. 
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