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  by Lisa Richardson 

 
 

 

 

Kidsilk Haze 

 

Koot: S (M) L (XL) XXL 

Lanka: Rowan Kidsilk Haze 100(125)125(150) 150 g sinistä (582) 

Prym puikot: 2,5-3 mm ja 3-3,5 mm tai käsialan mukaan  

Tiheys: 25 s ja 34 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 x 10 cm 

Muuta: 8 pientä nappia 

Mallineuleet: Helmineule: 1 o, *1 n, 1 o*, toista *-*, neulo np:lla oikeilta näyttävät s:t n ja nurjilta näyttävät s:t o 

Sileä neule: op:n krs:illa oikein ja np:n krs:illa nurin 

 

Neuleen mitat: :     S      M       L          XL         XXL 

Rinnanympärys:    89    98     110      122        137 cm 

Pituus:                 55     57      59        61         63 cm 

Hihan sisäpituus:   44     45      46        46         46 cm   
 
Takakappale: 

Luo ohuemmille puikoille 111(123)137(153)171 s ja neulo helmineuletta 6 krs. Vaihda paksumpiin puikkoihin, aloita op:n 

krs:lla ja neulo sileää neuletta kaventaen sivureunaa. Kavenna sileän neuleen 5. krs:lla 1 s kummastakin reunasta ja sitten joka 

8. krs 4x = 101(113)127(143)161 s. Neulo suoraan 13 krs ja lisää sitten kumpaankin reunaan 1 s ja sen jälkeen 1 s joka 12. 

krs 4x = 111(123)137(153)171 s. Aloita kädentiet, kun työn korkeus on 35(36)37(38)39 cm.  

 

Kädentiet: Päätä kummastakin reunasta seuraavan 2 krs:n alussa 5(6)7(8)9 s = 101(111)123(137)153 s. Kavenna sitten 1 s 

joka krs:lla sekä krs:n alussa että lopussa seuraavilla 5(7)7(9)11 krs:lla sekä vielä 1 s joka 2. krs 4(5)7(8)10x = 

83(87)95(103)111 s. Jatka suoraan, kunnes kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 cm. 

 

Pääntie ja olkapää: Merkitse keskimmäiset 37(37)39(39)41 s. Päätä op:n krs:lla sivureunasta aloittaen 7(7)8(10)11 s, neulo 

pääntien reunaan saakka eli puikolla on silloin 16(18)20(22)24 s, päätä pääntien merkityt s:t ja neulo krs loppuun. Neulo 

kumpikin olkapää erikseen. Päätä seuraavan krs:n alussa 7(7)8(10)11 s olkapääksi ja neulo pääntielle. Päätä seuraavalla krs:lla 

pääntien reunasta 1 s, seuraavan krs:n alussa sivureunasta 7(7)8(10)11 s ja krs:n lopussa pääntien reunassa 1 s, seuraavaksi 

pääntien reunassa krs:n alussa 1 s ja lopuksi np:n krs:lla loput 6(8)9(9)10 s. Neulo toinen olkapää peilikuvaksi ja aloita 

pääntieltä np:n krs:lla päättäen 1 s. 

 
 
 

 

 

 



Vasen etukappale: 

Luo ohuemmille puikoille 54(60)67(75)84 s ja neulo helmineuletta 6 krs kuten takana ja aloita 1. krs 1o, 1 n. Vaihda 

paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää neuletta kaventaen ja leventäen sivureunassa kuten takana. Aloita sivureunassa 

kädentie samalla korkeudella kuin takana. 

 

Kädentie: Päätä sivureunassa 5(6)7(8)9 s ja neulo seuraava krs. Päätä sitten kädentien reunasta joka krs 1 s 5(7)7(9)11x, 

sitten joka 2. krs 1 s 4(5)7(8)10x = 40(42)46(50)54 s. Neulo suoraan, kunnes kädentien korkeus on 19(19)21(21)23 krs 

matalampi kuin takana. 

 

Pääntie: Päätä nyt etureunasta 9 s = 31(33)37(41)45 s. Kavenna etureunasta joka krs vielä 1 s 7x ja sitten joka 2. krs 1 s 

3(3)4(4)5x ja joka 4. krs 1x = 20(22)25(29)32 s. 

 

Olkapää: Aloita olkapää sivureunasta samalla korkeudella kuin takana. Päätä joka 2. krs sivureunasta lähtien 7(7)8(10)11 s 

2x ja sitten loput 6(8)9(9)10 s. 

 
Oikea etukappale: 

Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

Hihat: 

Luo ohuemmille puikoille 45(47)51(51)53 s ja neulo helmineuletta kuten takana 6 krs. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja 

neulo sileää samalla hihaa leventäen. Lisää kumpaankin reunaan 1 s sileän krs:lla 5(5)5(3)3 ja sitten joka 6(6)6(4)4. krs, 

kunnes työssä on 79(85)85(55)63 s, jatka lisäämisiä kummassakin reunassa 1 s joka 8(8)8(6)6. krs, kunnes työssä on 

85(89)93(97)101 s. Kun hiha pituus on 44(45)46(46)46 cm, aloita op:n krs:lla pyöriö. 

 

Pyöriö: Päätä krs:n alussa 5(6)7(8)9 s ja päätä samoin np:n krs:n alussa = 75(77)79(81)83 s. Päätä molemmissa reunoissa 1 

s seuraavilla 3 krs:lla ja sitten 1 s joka 2. krs, kunnes jäljellä on 41 s. Päätä sitten molemmista reunoista 1 s joka krs 7 krs:n 

ajan eli kunnes jäljellä on 27 s. Päätä 2 seuraavan krs:n alussa 4 s ja sitten loput 19 s. Neulo toinen hiha samoin. 

 

Viimeistely: Levitä kpl:t tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat jälkipistoin tai 

vuorottelevin etupistoin. 

 

Pääntie: Poimi työn op:lta ohuemmille puikoille työn langalla oikean etu-kpl:n pääntieltä 28(28)30(30)32 s, takapääntieltä 

43(43)45(45)47 s ja vasemman etu-kpl:n pääntieltä 28(28)30(30)32 s = 99(99)105(105)111 s. Neulo helmineuletta 5 krs 

ja päätä s:t helmineuletta neuloen. 

 

Etureunat: Poimi vasemmasta etureunasta ohuemmille puikoille 133(141)147(147)155 s ja neulo samanlainen reunus kuin 

pääntiellä. Merkitse vasempaan etureunukseen nappien paikat: ylin 3 s yläreunasta, alin 3 s alareunasta ja muut tasavälein. 

Neulo oikea etureunus kuten vasen, mutta tee krs:lla 3 napinlävet nappien kohtiin. napinläpi: 1 lk puikolle, 1 

ylivetokavennus. Napinläpien väleihin tulee 16(17)18(18)19 s. Ompele napit paikoilleen. 

Ompele sivusaumat ja hihojen saumat. Istuta hihat. 
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