
 

 

 

Clay  

 

 

Felted Tweed 

Naisen pitkä jakku  

XS/S-M-L-XL/XXL-XXXL 

Lanka: Rowan Felted Tweed DK (50% villa, 25% viskoosi, 25% alpakka, 50 g =175 m).  

Prym puikot: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

 

Koko  XS/S M L XL/XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 104 112 124 134 144 cm 

kokopituus    91   94   94   97   97 cm 

hihan sisäpituus   43   44   44   45   45 cm 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed DK -lankaa 

harmaata (177) 500 500 550 550 600 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 116-126-138-150-160 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 70-72-72-74-74 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten ensin 1x7-7-8-8-8 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 

joka krs 4-6-6-8-8x1 s ja joka 2. krs 7-7-7-7-8x1 s =80-86-96-104-112 s. Kun kädentien korkeus on 21-

22-22-23-23 cm, päätä kaikki s:t kerralla. Laita molempiin reunoihin merkit siten, että olkapäille jää 21-

21-22-24-26 s. 

 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 74-79-84-91-96 s ja aloita työn oikealla puolella 

joustinneule siten, että neulot ensin 0-1-0-1-0 s o, *1 n, 1 o*, toista *-*. Kun jousteen korkeus on 6 cm, 

vaihda työhön paksummat puikot ja aloita muuten sileä neule, mutta jatka etureunassa (=kappaleen 

vasen reuna) 16 s:lla joustinneuletta. Kun kappaleen korkeus on 70-72-72-74-74 cm, tee sivussa 

kädentiekavennukset kuten takana =56-59-63-68-72 s. Kun kädentien korkeus on 21-22-22-23-23 cm, 

jätä etureunan 16 s odottamaan ja päätä muut s:t kerralla.  



 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Aloita nyt helman joustinneule 

neulomalla etureunasta lähtien 1 o, 1 n jne. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 51-53-57-57-57 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 4-4-8-8-8 krs, lisää molemmissa 

reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6. krs kunnes työssä on 81-83-83-87-87 s. Kun hihan pituus 

on 43-44-44-45-45 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x7-7-8-8-8 s. Kavenna sitten 

molemmissa reunoissa joka 4. krs 5-5-6-5-5x1 s ja sen jälkeen 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 41 

s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 6x1 s sekä päätä vielä molemmissa reunoissa 1x4 s. 

Päätä loput 21 s kerralla. 

 

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

Ompele olkasaumat. Neulo ohuemmilla puikoilla oikean etukappaleen odottamassa olevat 16 s, poimi 

samalla langalla etukappaleen pääntien reunasta 20-22-24-26-28 s, takakappaleen pääntien reunasta 41-

45-51-59-63 s, toisen etukappaleen pääntien reunasta 20-22-24-26-28 s ja neulo odottamassa olevat 

16 s. Jatka näillä 113-121-131-143-151 s:lla joustinneuletta 6 cm. Päätä s:t työn oikealta puolelta 

joustetta neuloen. Kiinnitä vielä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. 
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