
Denim Tweed  

V-päänteinen jakku  

 

Koko: XS-S-M-L-XL 

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

polyamidi, 50 g =210 m).  

Prym puikot: 80 cm pitkä pyöröpuikko nro 4,5 ja 120 cm pitkät 

pyöröpuikot sekä sukkapuikot nro 4,5 ja 4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 16 s ja 24 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla ja paksummilla 

puikoilla = 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 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 104 112 120 126 134 cm 

kokopituus  70 71 72 73 74 cm 

hihan sisäpituus 41 39 36 34 31 cm 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Denim Tweed -lankaa 

pinkkiä (36)  250 250 250 300 300 g 

roosaa (35)  250 250 250 300 300 g 

 

Aloita pääntieltä Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla eli värit yhdessä ohuemmalle puikolle 59 s ja neulo 

tasona molemmissa reunoissa 4 s:n reunus ja niiden sisäpuolella ainaoikein -neuletta. Kun reunuksen 

korkeus on 3 krs, vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko, jatka reunoissa 4 s:lla kuten aiemminkin ja aloita 

niiden sisäpuolella sileä neule. Merkitse samalla raglanlisäyskohdat näin: Neulo 4 s reunus, laita merkki, 

neulo 2 s, laita merkki, neulo vasemman hihan 8 s, laita merkki, neulo 2 s, laita merkki, neulo 

takakappaleen 27 s, laita merkki, neulo 2 s, laita merkki, neulo oikean hihan 8 s, laita merkki, neulo 2 s, 

laita merkki ja neulo 4 s reunus. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä ja lisää seuraavalla oikean puolen 

krs:lla jokaisen merkin kohdalla 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein). Työhön tuli 8 

uutta s:aa. Toista lisäykset samojen 2 s:n molemmin puolin joka 2. krs vielä 26-29-32-35-38 kertaa. 

HUOM: Lisää seuraavalla oikean puolen krs:lla myös etureunoissa etukappaleita varten 4 s:n sisäpuolella 

1 s ja toista tällaiset lisäykset joka 4. krs vielä 17 kertaa. Kun olet tehnyt kaikki raglanlisäykset valmiiksi ja 

olet ainaoikein -neuleen jälkeen neulonut 23-25-28-30-33 cm, laita keskimmäisten 83-89-95-101-107 



s:n molemmin puolin merkit (=takakappale) ja laske merkeistä etureunaa kohti molemmin puolin hihan 

64-70-76-82-88 s. Neulo alaosat erikseen. 

 

Hihat Ota toisen hihan s:t paksummille puikoille ja jatka sileää neuletta. Kavenna 11.-9.-7.-5.-3. krs:lla 

molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennukset joka 12.-10.-8.-7.-4. krs vielä 7-10-13-16-19 

kertaa =48 s. Kun hihan pituus on 40-38-35-33-30 cm, vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo vielä 

ainaoikeaa 4 krs. Päätä s:t sopivan löyhästi. Tee toinen hiha samoin. 

 

Etu- ja takakappaleiden alaosa Ota loput s:t paksummalle pyöröpuikolle, jatka molemmissa reunoissa 4 s 

reunuksia ja niiden sisäpuolella sileää neuletta. Jos et vielä ole tehnyt pääntien lisäyksiä, jatka niitä kunnes 

olet molemmissa etureunoissa lisännyt 18 kertaa. Työssä on nyt 183-195-207-219-231 s. Kun alaosan 

pituus on 46-45-43-42-40 cm, vaihda työhön ohuempi pyöröpuikko ja neulo vielä ainaoikeaa 4 krs, 

päätä s:t sopivan löyhästi. 

 

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

Ompele vielä hihasaumat. 
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