
 

 

 

Laura 

Nina naisen raidallinen jakku  

 

Koot: S/M-L-XL/XXL 

Lanka: Gedifra Laura (63 alpakka, 37 puuvilla, 25 g = 150 m). 

Prym puikot: Nro 6 ja 7 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 10 s ja 28 krs patenttineuletta 2-kertaisella langalla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Patenttineule: 1.krs: (op) reuna-s, *1 s nurin, 1 s oikein*, toista *-*, neulo 1 s nurin, 

reuna-s. 2.krs: reuna-s, *1 s oikein, nosta 1 s nurin neulomatta ja ota langankierto (=lk) 

puikolle*, toista *-* ja neulo 1 s oikein, tee reuna-s. 3.krs: reuna-s, *nosta 1 s nurin 

neulomatta + lk, neulo seuraava s + edellisen krs:n lk oikein yhteen*, toista *-*, nosta 1 

s nurin neulomatta + lk, tee reuna-s. 4.krs: reuna-s, *neulo 1 s + edellisen krs:n lk 

oikein yhteen, nosta 1 s nurin neulomatta + lk*, toista *-*, neulo 1 s + lk oikein yhteen, 

reuna-s. Toista jatkossa 3.-4. krs:ia. 3 s:n reunus: 1.krs: (op) neulo 1 s oikein, nosta 1 s 

nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 s oikein. 2.krs: (np) nosta 1 s nurin 

neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 s oikein ja nosta 1 s nurin neulomatta, lanka 

työn edessä. Toista 1.-2. krs:ia. 

 

Koko  S/M L XL/XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 116 124 132 cm 

kokopituus n.  57 59 61 cm 

hihan sisäpituus 44 44 44 cm 

Langan menekki 

Gedifra Laura -lankaa 

luonnonvalkoista (3200) 200 225 250 g 

vaaleanruskeaa (3201) 200 225 250 g 

harmaata (3206) 200 225 250 g  

mintunvihreää (3212) 200 225 250 g  

 

Takakappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella luonnonvalkoisella langalla ohuemmilla puikoilla 59-63-67 s ja aloita joustinneule 

nurjan puolen krs:lla neulomalla reuna-s, 1 s o, 1 s n ja tee myös toiseen reunaan reuna-s. Kun jousteen korkeus on 9 cm, 

vaihda työhön paksummat puikot ja aloita patenttineule raidoittaen. Eli neulo luonnonvalkoisella 32 krs, vaaleanruskealla 32 

krs, mintunvihreällä 16 krs ja loput kappaleesta harmaalla. Kun kappaleen korkeus on 40 cm, päätä molemmissa reunoissa 

kädentietä varten 1x3 s ja aloita sitten raglankavennukset. Eli neulo työn oikean puolen krs:lla reuna-s, 2 s patenttineuletta, 

nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli. Neulo samaa kerrosta kunnes toisessa 

reunassa on jäljellä 6 s, neulo 3 s oikein yhteen, 2 s patenttineuletta ja tee reuna-s. Toista tällaiset kavennukset joka 6. krs 0-

1-2 kertaa ja sitten joka 4. krs 7 kertaa. Kun raglankorkeus on 13-15-17 cm, jätä loput eli pääntien 21 s odottamaan. 

 

Vasen etukappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella luonnonvalkoisella langalla ohuemmilla puikoilla 32-34-36 s ja aloita 

joustinneule nurjan puolen krs:lla näin: Neulo 3 s:n reunus, sitten joustinneuletta (aloita 1 oikealla s:lla) 28-30-32 s ja tee 

reuna-s. Kun jousteen korkeus on 9 cm, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita patenttineule raidoittaen, jatka kuitenkin 

etureunassa 3 s:n reunusta. Kun kappaleen korkeus on 40 cm, päätä oikeasta reunasta kädentietä varten 1x3 s ja aloita 

sitten samassa reunassa raglankavennukset kuten takana. Tee kavennuksia nyt ensin joka 6. krs 0-0-1 kertaa ja sitten joka 4. 

krs 6-7-7 kertaa. HUOM: Kun raglankorkeus on 7-9-11 cm, päätä etureunasta pääntietä varten joka 2. krs 1x8 s, 1x2 s ja 

3x1 s. Kun raglankorkeus on 10-12-14 cm, päätä loput 4 s kerralla. 

 

 

 



 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo (ja neulo) 2-kertaisella luonnonvalkoisella langalla ohuemmilla puikoilla 29-33-35 s ja aloita joustinneule nurjan 

puolen krs:lla neulomalla reuna-s, 1 s o, 1 s n ja tee myös toiseen reunaan reuna-s. Kun jousteen korkeus on 9 cm, vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita patenttineule raidoittaen. Eli neulo luonnonvalkoisella 16 krs, vaaleanruskealla 32 krs ja 

neulo loput hihasta harmaalla. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa joka 12. krs 5-5-3x1 s ja sitten joka 10. krs 2-2-

5x1 s =43-47-51 s. Kun hihan pituus on 44 cm, päätä hihan molemmissa reunoissa ensin 1x3 s ja aloita sitten 2 s:n 

raglankavennukset kuten takana. HUOM: Kavenna nyt kuitenkin takareunassa joka 6. krs 0-1-2 kertaa ja sitten joka 4. krs 8 

kertaa ja samalla etureunassa joka 6. krs 0-0-1 kertaa ja sitten joka 4. krs 6-7-7 kertaa. Kun etureunan kavennukset on tehty 

valmiiksi, jatka takareunassa kavennuksia ja päätä samalla etureunasta lähtien joka 2. krs 1x3 s ja 3x2 s. Neulo toinen hiha 

muuten samoin, mutta raglankavennukset peilikuvana. 

 

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

raglansaumat. Poimi ohuemmille puikoille 2-kertaisella harmaalla langalla molempien etukappaleiden pääntien reunasta 26 s 

ja neulo niiden väliin takakappaleen pääntien odottamassa olevat 21 s. Neulo näillä 73 s:lla joustinneuletta 6 cm, päätä s:t 

joustetta neuloen. 
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