
Easy Cotton 

Vauvan Kaarroketakki 

 

Koko: 0/1(1/2)2/3(4/6)6/9(9/12) kk.  

Mitat: Vartalonympärys 46(48)50(52)54(56) cm, 

kokopituus 22(24)26(28)30(32) cm ja hihan sisäpituus 

n. 15(16)17(18)19(20) cm.  

Langanmenekki: Schachenmayr Baby Smiles Easy 

Cotton (50 g = 120 m) -lankaa 

100(100)150(150)200(200) g vaaleanvihreää (01077).  

Prym puikot: Pyöröpuikot nro 3 ja 3,5 sekä 

sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 4(4)4(5)5(5) nappia.  

Tiheys: 20 s ja 40 krs ainaoikein -neuletta ohuemmilla 

puikoilla sekä 20 s ja 32 krs raitaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.  

Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin. Ainaoikein -neule: 

neulo tasona kaikki krs:t oikein ja suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs oikein ja 1 krs nurin. 

Raitaneule: neulo 1.-7.krs: sileää neuletta. 8.krs: neulo oikein nurjalta puolelta. Reunasilmukat: nosta 

krs:n 1. s aina nurin neulomatta ja neulo krs:n viimeinen s oikein. 

 

Aloita pääntieltä: Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 54(54)54(59)59(59) s ja neulo tasona 

joustinneuletta 4 krs. Vaihda työhön paksummat puikot, neulo 1 krs nurjalta nurin ja sitten 1 krs 

oikealta puolelta oikein näin: Reuna-s, *4(4)4(7)7(7) o, lisää 1 o s (=neulo kahden s:n välinen 

lankalenkki kiertäen oikein)*, toista *-* vielä 12(12)12(7)7(7) kertaa ja neulo 0(0)0(1)1(1) o, reuna-s. 

Työssä on nyt joka koossa 67 s. Neulo nurjalta 1 krs oikein ja laita samalla kappaleiden rajakohtiin 

merkit: Neulo oikean etukappaleen 10 s, laita merkki, neulo oikean hihan 14 s, laita merkki, neulo 

takakappaleen 19 s, laita merkki, neulo vasemman hihan 14 s, laita merkki ja neulo vasemman 

etukappaleen 10 s. Aloita sitten raitaneule eli toista sen 1.-8. krs:ia. HUOM: Tee raitaneuleen aikana 

joka 2. krs:lla lisäykset näin: Neulo reuna-s, 1 o, *3 o, lisää 1 o s, 4 o*, toista *-* vielä 8 kertaa, neulo 1 

o ja reuna-s. Tee lisäykset aina samoissa kohdin, lisäysten väleihin tulee aina 1 uusi s. Kun olet neulonut 

raitaneuletta 22(24)26(28)30(32) krs ja työssä on 157(166)175(184)193(202) s, on molemmissa 

etukappaleissa 20(21)22(23)24(25) s, molemmissa hihoissa 34(36)38(40)42(44) s ja takakappaleella 

49(52)55(58)61(64) s. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko, neulo vielä 1 krs ja jätä samalla 

molempien hihojen s:t apulangalle. Neulo alaosat erikseen. 

 

Etu- ja takakappaleen alaosa: Aloita 89(94)99(104)109(114) s:lla ainaoikein -neule. Kun alaosan pituus 

on n. 12,5(13,5)14,5(15,5)16,5(17,5) cm, kavenna 3(2)3(2)3(2) s tasavälein ja neulo vielä 

joustinneuletta 1,5 cm, päätä s:t. 

 

Hihat: Neulo toisen hihan odottamassa olevat s:t sukkapuikoille. Merkitse kainalon keskikohta ja aloita 

suljettuna neuleena sileä neule. Kun olet neulonut 4 krs, kavenna merkin molemmin puolin 1 s siten, 

että neulot merkin jälkeen 1 s o, 2 s o yhteen ja neulo ennen merkkiä 2 s takareunoistaan oikein 

yhteen, 1 s o. Toista tällaiset kavennukset joka 15.(13.)11.(11.)11.(9.) krs kunnes työssä on jäljellä 



28(28)28(30)30(30) s. Kun hihan pituus on 13(14)15(16)17(18) cm, neulo vielä joustinneuletta 1,5 

cm. Päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. 

 

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

ohuemmalle pyöröpuikolle oikeasta etureunasta 38(42)46(50)54(58) s ja neulo joustinneuletta 8 krs, 

päätä s:t. Merkitse tähän reunukseen 4(4)4(5)5(5) napinpaikkaa tasavälein siten, että alin ja ylin tulevat 

n. 3 s:n päähän reunoista. Neulo sitten toiseen reunaan muuten samanlainen reunus, mutta tee nyt 4. 

krs:lla nappien kohdille napinlävet siten, että neulot 2 s o tai n yhteen ja otat langankierron puikolle. 

Kun reunuksen korkeus on 8 krs, päätä s:t. Kiinnitä lopuksi napit. 
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