
 

 

 

 

 

 Carbon 

   

 

 

 

Felted Tweed kirjoneuleliivi  

 

Koko: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL/3XL-4XL-5XL 

Lanka: Rowan Felted Tweed (50 villa, 25 viskoosi, 25 alpakka, 50 g =175 m) ja DMC Diamant (72 viskoosi, 28 

polyesteri, 1 rulla =35 m). 

Prym pyöröpuikot: nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 26 s ja 27 krs sileää neuletta kirjoneuleena paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. Tee kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen mukaan. Toista 

piirroksen 1.-18. krs:ia.  

Leikkaussilmukat: neulo s:t sileänä neuleena vuorotellen 1 s kuvioiden pohjavärillä ja 1 s kuviovärillä. Ssk-kavennus: 

nosta 1 s o neulomatta, 1 s nurin neulomatta, työnnä vasemman käden puikko silmukoiden läpi vasemmalta 

oikealle ja neulo 2 o yhteen. 

 

Koko                 XXS      XS      S         M       L         XL      XXL/3XL     4XL      5XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys             78        88 96     106 114     124     138 148        156 cm 

kokopituus                  52         53 56      57   59       61       62   64         65 cm 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed -lankaa 

tummanpunaista (196)   100       100 100    100 150      150     150 150        150 g 

ruskeaa (153)                100       100 100    100 100      100     150 150        150 g 

vihreää (205)                 50        100 100    100 100      100     100 150        150 g 

vaaleaa beigeä (190)       50          50   50      50   50        50       50 100        100 g 

DMC Diamant -lankaa 

pronssinväristä (D301)     6            7    8        9 11          12       13 14           15 rullaa 

 

Taka- ja etukappaleen alaosa Luo 2-kertaisella langalla (=tummanpunainen + DMC:n lanka) ohuemmalle 

pyöröpuikolle 188-210-232-254-278-302-332-354-376 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 3 cm. 

Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja neulo vihreällä langalla 1 krs oikein ja lisää samalla 16-18-20-22-22-22-

28-30-32 s tasavälein =204-228-252-276-300-324-360-384-408 s. Laita merkit sivuihin eli krs:n alkuun ja sen 

puoliväliin siten, että merkkien väleihin jää 102-114-126-138-150-162-180-192-204 s. Aloita sitten sileä neule 



kirjoneuleena piirroksen b-d-b-d-b-d-a-c-a kohdasta ja toista sitten 12 s:n mallikertaa tarpeen mukaan. Neulo 

jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun olet neulonut kirjoneuletta 1-3-7-9-1-5-5-9-9 krs, aloita kavennukset eli 

kavenna molempien sivumerkkien molemmin puolin 1 s, neulo merkkien jälkeen 2 o yhteen ja tee ennen 

merkkejä ssk-kavennus. Työstä kapenee 4 s Toista kavennukset joka 6.-6.-6.-6.-8.-8.-8.-8.-8. krs vielä 2 kertaa ja 

sitten joka 4.-4.-4.-4.-6.-6.-6.-6.-6. krs 4 kertaa. Työstä kapeni yhteensä 28 s. Neulo 11 krs ja aloita lisäykset. Eli 

lisää merkkien molemmin puolin 1 s joka 4.-4.-4.-4.-2.-2.-2.-2.-2. krs 5-5-5-5-3-3-3-3-3 kertaa ja vielä joka 6.-6.-

6.-6.-4.-4.-4.-4.-4. krs 2-2-2-2-4-4-4-4-4 kertaa. Jatka näillä 204-228-252-276-300-324-360-384-408 s:lla sileä 

neuletta kirjoneuleena.  

Kun kappaleen korkeus on 33-33-35-35-35-36-36-37-37 cm, jaa työ kädenteitä ja etukappaleen v-pääntietä 

varten. Neulo ensimmäiset 3-4-6-7-7-8-10-11-13 s ja siirrä ne apulangalle (=n. puolet vasemmasta kädentiestä), 

neulo vasemman etukappaleen 47-52-56-61-67-72-79-84-88 s, neulo 1 s ja siirrä se v-pääntietä varten 

apulangalle, neulo oikean etukappaleen 47-52-56-61-67-72-79-84-88 s, neulo 7-9-13-15-15-17-21-23-27 s ja 

siirrä ne apulangalle (= oikea kädentie), neulo takakappaleen 95-105-113-123-135-145-159-169-177 s ja neulo 

loput 4-5-7-8-8-9-11-12-14 s ja siirrä ne apulangalle (=vasemman kädentien loput s:t). 

Jatka vasemman etukappaleen s:illa sileää neuletta kirjoneuleena, laita merkki, luo pääntien leikkaussilmukoiksi 7 s, 

laita merkki, neulo oikean etukappaleen s:illa sileää neuletta kirjoneuleena, laita merkki, luo oikean kädentien 

leikkaussilmukoiksi 7 s, laita merkki, neulo takakappaleen s:t kirjoneuleena, laita merkki, luo vasemman kädentien 

leikkaussilmukoiksi 7 s, laita merkki. Jatka näillä 210-230-246-266-290-310-338-358-374 s:lla sileää neuletta 

suljettuna neuleena muuten kirjoneuletta ruutupiirroksen mukaan, mutta neulo leikkaussilmukoilla aina 1 s 

vuorotellen kuvion pohjavärillä ja 1 s kuviovärillä. 

Aloita seuraavalla krs:lla kädentie- ja v-pääntiekavennukset. Eli neulo *ssk-kavennus, neulo kunnes ennen 

seuraavaa merkkiä on jäljellä 2 s, neulo 2 o yhteen*, toista *-*. Työstä kapenee 6 s. Toista kavennuksia pääntien 

reunoissa vielä 17-17-15-15-13-15-14-13-11 kertaa joka 2. krs ja 2-3-5-6-8-8-9-10-12 kertaa joka 4. krs. Toista 

kavennuksia kädenteiden reunoissa vielä 4-4-4-4-6-6-6-6-6 kertaa joka krs, 3-5-5-6-6-7-11-14-15 kertaa joka 2. 

krs ja 1-1-2-2-3-3-3-3-4 kertaa joka 4. krs =134-144-156-170-182-194-206-214-222 s. 

Kun olet tehnyt pääntien kavennukset, neulo 1 krs ja sitten 73-79-88-97-106-112-121-127-133 s, siirrä 

seuraavat eli takakappaleen pääntien 31-33-33-35-35-39-39-39-39 s odottamaan apupuikolle, laita merkki, luo 

leikkaussilmukoiksi 7 s, laita merkki ja neulo 30-32-35-38-41-43-46-48-50 s. Jatka näillä 110-118-130-142-154-

162-174-182-190 s:lla kirjoneuletta ja leikkaussilmukoilla pilkkuneuletta. Kavenna samalla takakappaleen pääntien 

molemmissa reunoissa 1 s joka krs 5 kertaa. Päätä loput 100-108-120-132-144-152-164-172-180 s kerralla. 

 

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

olkasaumat. Ompele kaikkien leikkaussilmukka-osien keskelle 2 tiuhaa koneommelta ja leikkaa niiden keskeltä 

kädentiet ja pääntiet auki. Ompele leikkausreunoihin tiuha siksak-ommel. Poimi (ota mukaan myös odottamassa 

olevat s:t) etukappaleen pääntien reunasta pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla (=tummanpunainen + DMC-lanka) 

152-162-170-180-188-200-204-208-212 s. Aloita näillä s:illa suljettuna neuleena joustinneule ja merkitse 

etukappaleen v-kärjen silmukka. Tee samalla v-kärjessä kavennus siten, että neulot kunnes ennen merkkiä on 1 s 

jäljellä, nosta 2 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli. Toista tällainen kavennus joka krs. Kun 

reunuksen korkeus on 9 krs, päätä s:t joustetta neuloen ja tee myös päätöskerroksella v-kärjessä kavennus. Poimi 

(ota mukaan myös odottamassa olevat s:t) toisen kädentien reunasta pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 

(=tummanpunainen + DMC-lanka) 108-118-130-140-146-156-164-170-182 s. Neulo näillä s:illa suljettuna 

neuleena joustinneuletta 3 cm, päätä s:t joustetta neuloen. Tee toinen kädentiereunus samoin. Taita ja ompele 

leikkaussilmukat nurjalle puolelle löyhin pistoin kiinni neuleeseen. 

 

 

 

 

 

 



 

Kirjoneuleen ruutupiirros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright: Rowan yarns 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava  

puh 09-274871   

www.prym.fi 

http://www.prym.fi/

