
Brazilia  

Naisen turkisbolero  

 

XS-S-M-L-XL-XXL 

Lanka: Schachenmayr Brazilia (100 polyesteri, 50 

g =90 m).  

Prym puikot: Nro 7 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 18 s ja 18 krs sileää neuletta 2-kertaisella 

langalla = 10 cm.  

Mallineuleet: Sileä neule: neulo oikealla oikein ja 

nurjalla nurin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koko  XS          S       M L           XL          XXL 

Neuleen mitat  

Vartalonympärys 92       100     108 116       124           132 cm 

kokopituus  45         46      47  48         49            50 cm 

hihan sisäpituus 21         21      21  21         21            21 cm 

Langanmenekki 

Schachenmayr Brazilia -lankaa 

tummanharmaata (00097) 350     400   450            500       550          600 g 

mustaa (00099) 350     400   450 500      550          600 g 

 

Takakappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=värit yhdessä) 84-90-98-106-112-120 s ja neulo sileää 

neuletta. Kun kappaleen korkeus on 25 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x6 

s, 1x2 s ja 1-1-2-2-3-3x1 s =66-72-78-86-90-98 s. Kun kädentien korkeus on 20-21-22-23-24-25 cm, 

päätä s:t kerralla. 

 

Oikea etukappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=värit yhdessä) 42-45-49-53-56-60 s ja neulo sileää 

neuletta. Kun kappaleen korkeus on 25 cm, tee vasemmassa reunassa kädentiekavennukset kuten takana 

=33-36-39-43-45-49 s. Kun kädentien korkeus on 10-11-12-13-14-15 cm, päätä pääntietä varten 

kappaleen oikeasta reunasta joka 2. krs 1x6-7-8-10-11-12 s, 2x2 s ja 3x1 s. Kun kädentien korkeus on 20-

21-22-23-24-25 cm, päätä loput eli olan 20-22-24-26-27-30 s kerralla. Neulo toinen etukappale 

peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=värit yhdessä) 46-46-48-48-50-50 s ja neulo sileää neuletta. 

Lisää 5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 2. krs vielä 14-15-15-16-16-17 kertaa 

=76-78-80-82-84-86 s. Kun hihan pituus on 21 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. 



krs 1x6 s, 3x2 s, 7-8-9-10-11-12x1 s, 3x2 s ja 1x3 s. Kun pyöriön korkeus on 17-18-19-20-21-22 cm, 

päätä loput 20 s kerralla. 

 

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

olka-, sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä vielä hihat. 
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