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Kidsilk Haze 

 

Koot: XXS(XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)4XL 

Lanka: Rowan Kidsilk Haze (70 WM, 30 SE, 25 g =210 m). 125(150)175(175)200(225)250(250)275 g vihreää (611). 

Prym puikot: 4 mm ja reunuksia varten pyöröpuikko 3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys 21 s ja 28 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla ja paksummilla puikoilla = 10 x 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Neuleen mitat:      XXS(XS) S(M)     L(XL)    2XL(3XL) 4XL           

Rinnanympärys:  90(100)          111(121)     130(142)           151(161) 170 cm  

kokopituus:              56(58)              61(62)        65(66)               67(69)          70 cm 

langan menekki            125(150)           175(175)     200(225)           250(250)       275 g  

vihreää (611)      

 

Takakappale: Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla paksummille puikoille 95(105)117(127)137(149)159(169)179 s ja neulo 

joustinneuletta 8 cm. Aloita sitten sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 33(34)35(35)36(36)36(37)37 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x2(3)4(5)6(7)8(9)10 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 

3(5)9(9)11(13)15(17)19 s, joka 2. krs 3(3)2(3)2(2)2(2)2x1 s ja vielä 3 krs:n kuluttua 1 s. Jatka lopuilla 

77(81)85(91)97(103)107(111)115 s:lla sileää neuletta. Kun kädentien korkeus on 21(22)24(25)27(28)29(30)31 cm, jätä 

keskimmäiset 33(35)35(37)37(39)39(39)39 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä 

pääntien reunassa joka krs 2x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 3x5(5)6(6)7(8)8(9)9 s ja 

1x5(6)5(7)7(6)8(7)9 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 16(17)19(19)21(21)22(23)23 cm. Jätä nyt keskimmäiset 

19(21)21(21)21(21)21(21)21 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 

joka krs 6x1 s, joka 2. krs 2(2)2(3)3(4)4(4)4x1 s ja vielä 3 krs:n kuluttua 1 s. Päätä lopuksi olan samoin ja samalla 

korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

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

sivusaumat. Poimi (ja neulo) 2-kertaisella langalla pääntien reunasta pyöröpuikolle 96(100)100(106)106(112)112(112)116 s ja 

neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 8 cm. Päätä s:t löyhästi. Poimi (ja neulo) 2-kertaisella langalla kädentien reunasta 

pyöröpuikolle 90(98)106(114)122(130)138(144)150 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 4 cm. Päätä s:t. Tee 

toinen kädentiereunus samoin. 
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