
 

 

 

Kincardine 

  

Felted Tweed 

Naisen harmaa poncho  

XS/S-M-L-XL-XXL 

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

Peym puikot: Pyörö- ja sukkapuikot nro 3,5-4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 24 s ja 32 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. Ompele 

pääntien reunan kuviot vasta valmiiseen työhön.  

Koko  XS/S M L XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 

helman ympärys 110 120 130 140 150 cm 

kokopituus n.  52 53 54 55 56 cm + 

pääntien reunus 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed -lankaa 

harmaata (172) 250 250 250 300 300 g 

punaista (150) 50 50 50 50 50 g 

vaaleaa beigeä (190) 50 50 50 50 50 g 

 

Aloita pääntieltä Luo punaisella langalla sukkapuikoille 120-120-128-128-140 s ja neulo suljettuna 

neuleena vaalealla beigellä langalla sileää neuletta 2 krs. Laita krs:n alkuun merkki (=keskitaka) ja aloita 

harmaalla langalla joustinneule 2 n s:lla. Kun olet neulonut joustinneuletta 16 krs, aloita sileä neule. 1.krs: 

oikein. 2.krs: neulo 8-6-8-3-2 o, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein), *neulo 

7-6-6-5-6 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 15-18-19-24-22 kertaa =137-140-149-154-164 s. HUOM: 

Vaihda työhön pyöröpuikko, kun sukkapuikot käyvät liian lyhyiksi. 

Jatka sileää neuletta suljettuna neuleena ja lisää samalla joka 12. krs seuraavasti: 

12.krs: 2-3-2-2-1 o, lisää 1 s, *neulo 7-7-6-6-6 s, lisää 1 s*, toista *-* vielä 18-18-23-24-26 kertaa ja 

neulo 2-4-3-2-1 o =157-160-174-180-192 s. 24.krs: neulo 5-6-6-5-3 o, lisää 1 s, *neulo 8-7-7-7-7 o, 

lisää 1 s*, toista *-* vielä 18-21-23-24-26 kertaa =177-183-199-206-220 s. 36.krs: neulo 3-3-3-3-6 o, 

lisää 1 s, *neulo 9-8-8-8-8 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 18-21-23-24-25 kertaa ja neulo 3-4-4-3-6 o 

=197-206-224-232-247 s. 48.krs: neulo 3-4-4-4-7 o, lisää 1 s, *neulo 10-9-9-8-8 o, lisää 1 s*, toista *-* 



vielä 18-21-23-27-28 kertaa ja neulo 4-4-4-4-8 o = 217-229-249-261-277 s. 60.krs: neulo 4-4-3-0-3 o, 

lisää 1 s, *neulo 11-11-11-10-10 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 18-19-21-25-26 kertaa ja neulo 4-5-4-1-4 

o =237-250-272-288-305 s. 72.krs: neulo 9-8-8-2-8 o, lisää 1 s, *neulo 12-11-11-11-11 o, lisää 1 s*, 

toista *-* vielä 18-21-23-25-26 kertaa =257-273-297-315-333 s. 84.krs: neulo 5-4-5-9-12 o, lisää 1 s, 

*neulo 13-12-13-11-11 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 18-21-21-26-27 kertaa ja neulo 5-5-6-9-13 o 

=277-296-320-343-362 s. 96.krs: neulo 11-16-8-5-14 o, lisää 1 s, *neulo 14-14-13-13-12 o, lisää 1 s*, 

toista *-* vielä 18-19-23-25-28 kertaa =297-317-345-370-392 s. 108.krs: neulo 6-8-11-9-7 o, lisää 1 s, 

*neulo 15-15-14-13-14 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 18-19-22-26-26 kertaa ja neulo 6-9-12-10-7 o 

=317-338-369-398-420 s. 120.krs: neulo 11-6-4-4-10 o, lisää 1 s, *neulo 21-13-15-15-16 o, lisää 1 s*, 

toista *-* vielä 13-24-23-25-24 kertaa ja neulo 12-7-5-4-10 o =332-364-394-425-446 s. Neulo sitten 

8-12-11-11-11 krs. 

Vain koot L-XL-XXL: 132.krs: neulo 64-59-21 o, lisää 1 s, *neulo 66-61-25 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 

4-5-16 kertaa =400-432-464 s. Neulo vielä 2-2-6 krs. 

Kaikki koot: Jaa nyt työ hihoja varten näin: Seuraava krs: neulo 60-66-72-78-84 s (=takakappaleen vasen 

puoli), luo hihan alapuolta varten 12 s, jätä seuraavat 46-50-56-60-64 s hihaa varten odottamaan, neulo 

etukappaleen 120-132-144-156-168 s, luo hihan alapuolta varten 12 s, jätä seuraavat 46-50-56-60-64 s 

hihaa varten odottamaan ja neulo takakappaleen oikean puolen 60-66-72-78-84 s =264-288-312-336-

360 s. 

Ponchon alaosa Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 9 cm. Neulo sitten sileää neuletta 4 krs 

vaalealla beigellä ja punaisella 6 krs, päätä s:t löyhästi. 

 

Hihat Neulo sukkapuikoilla harmaalla langalla näin: 1.krs: aloita hihan alapuolen keskeltä ja poimi 

luoduista s:ista 6 s, neulo odottamassa olevat s:t ja lisää samalla 2-2-0-0-0 s tasavälein ja poimi 

lopuistakin 6 s:sta 6 s =60-64-68-72-76 s. Laita krs:n rajakohtaan merkki ja aloita suljettuna neuleena 

joustinneule. Kun olet neulonut joustinta 9 cm, neulo sileää neuletta 4 krs vaalealla beigellä ja punaisella 

6 krs, päätä s:t löyhästi. Tee toinen hiha samoin. 

 

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

Ompele harmaalla langalla pääntien joustinneuleen alareunasta lähtien ketjupistoin 2,5-15 cm pitkiä 

´varsia´. Tee varret mallikuvan mukaan aaltoillen. Ompele sitten jokaisen varren alareunaan vaalealla 

beigellä tai punaisella langalla solmupisto, jonka halkaisija on 5-8 mm   
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