
Denim Tweed  

Naisen raidallinen toppi  

 

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

Lanka: Schachenmayr Denim Tweed (88 puuvilla, 7 polyesteri, 5 polyamidi, 50 g 

=210 m). 

Prym puikot: Nro 3 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 24 ja 38 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikein -neule: neulo kaikki krs:t oikein.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

4 s:n reunukset: Neulo työn oikealla puolella *1 o, nosta 1 s nurin neulomatta, 

lanka työn edessä*, toista *-* vielä kerran. Neulo toisessa reunassa näin: *nosta 

1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 o*, toista *-* vielä kerran. 

Neulo nurjalla näin: *nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 o*, 

toista *-* vielä kerran. Neulo toisessa reunassa *1 o, nosta 1 s nurin 

neulomatta, lanka työn edessä*, toista *-* vielä kerran. 

 

 

 

 

Koko  XS         S      M          L             XL       XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 88         96    104       114          122        130 cm 

kokopituus  58         59     60          62           64          66 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Denim Tweed -lankaa 

pinkkiä (36)  100      100   150       150          200         200 g 

roosaa (35)   50        50     100        100         150            150 g 

 

Takakappale Luo pinkillä langalla 108-118-128-138-148-158 s ja neulo ainaoikein -neuletta 3 krs. Aloita 

sitten sileä neule raidoittaen siten, että neulot vuorotellen 8 krs pinkillä ja 4 krs roosalla. Kun kappaleen 

korkeus on 39-39-39-40-41-42 cm, aloita molemmissa reunoissa 4 s:n reunus. Aloita samalla 

molemmissa reunoissa kädentiekavennukset. Eli neulo oikeasta reunasta 5 s, 2 s o yhteen, neulo samaa 

kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 7 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s 

ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo 5 s. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 6-9-11-13-16-

18 kertaa =94-98-104-110-114-120 s. Kun kädentien korkeus on 16-17-18-19-20-21 cm, aloita 

keskimmäisillä 44 s:lla ainaoikein -neule ja jatka muilla s:illa kuten aiemminkin. Kun olet neulonut näin 4 

krs, päätä keskimmäiset 44 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Aloita pääntienkin reunassa 4 

s:n reunus ja kavenna sen sisäpuolella joka 2. krs 4x1 s. Kun kädentien korkeus on 19-20-21-22-23-24 

cm, päätä loput eli olan 21-23-26-29-31-34 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

 

 

 



Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 7-8-9-10-11-12 cm. Aloita nyt 

keskimmäisillä 32 s:lla ainaoikein -neule ja jatka muilla s:illa kuten aiemminkin. Kun olet neulonut näin 4 

krs, päätä keskimmäiset 32 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Aloita pääntienkin reunassa 4 

s:n reunus ja kavenna sen sisäpuolella joka 2. krs 10x1 s. Kun kädentien korkeus on 19-20-21-22-23-24 

cm, päätä loput eli olan 21-23-26-29-31-34 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

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

Ompele olka- ja sivusaumat. 

 

               Takakappale   Etukappale   
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