
 

 

Merino Extrafine 120 

Naisen jakku  

 

Koko: XS-S-M-L-XL 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (100 villa, 50 g = 120 m).  

Prym puikot: Pyöröpuikot nro 4, pituus 40, 80 ja 100 cm sekä sukkapuikot nro 4 

tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 7 nappia. 

Tiheys: 21 s ja 27 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin sekä suljettuna neuleena 

kaikki krs:t oikein. Lisäys oikealle: nosta 2 s:n välinen lankalenkki kiertäen vasemman 

käden puikolle ja neulo se oikein. Lisäys vasemmalle: nosta 2 s:n välinen lankalenkki 

vasemman käden puikolle ja neulo se takakautta oikein.  

 

 

 

 

Koko  XS S M L XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 92 100 108 116 124 cm 

kokopituus 80 82 83 85 86 cm 

hihan sisäpituus 49 50 50 50 50 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

punaista (00142) 200 250 300 300 350 g 

pellavanväristä (00103) 150 200 200 250 250 g 

beigeä (00105) 100 150 150 200 250 g 

 

Aloita pääntieltä Luo lyhyelle pyöröpuikolle beigellä langalla 44-48-52-54-58 s ja neulo työn nurjalta puolelta 

näin: 1 s n (=oikea etukappale), laita merkki, neulo 1 s n, laita merkki, neulo 4-4-5-5-6 s n (=oikea hiha), laita 

merkki, neulo 1 s n, laita merkki, neulo 30-34-36-38-40 s n (=takakappale), laita merkki, neulo 1 s n, laita merkki, 

neulo 4-4-5-5-6 s n (=vasen hiha), laita merkki, neulo 1 s n, laita merkki, neulo 1 s n (=vasen etukappale). Jatka 

tasona sileää neuletta ja vaihda työhön pidemmät puikot tarpeen mukaan. Lisää seuraavalla oikean puolen krs:lla 

näin: *Neulo merkkiin asti, lisää 1 s oikealle, neulo 1 s o, lisää 1 s vasemmalle*, toista *-* kaikkien merkkien 

kohdilla, työhön tulee 8 uutta s:aa. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs vielä 28-30-32-34-36 kertaa.  

HUOM: Aloita 2.-5.-5.-7.-7. krs:lla pääntien lisäykset. Eli tee kappaleen oikeassa reunassa 1 s:n sisäpuolella lisäys 

oikealle ja vastaavasti vasemmassa reunassa 1 s:n sisäpuolella lisäys vasemmalle. Toista tällaiset lisäykset joka 6. krs 

vielä 9-9-10-10-11 kertaa=296-316-338-356-378 s. Kun olet neulonut kaikkiaan 57-61-65-69-73 krs, jaa työ 

näin: Neulo 40-42-45-47-50 s (=oikea etukappale), jätä seuraavat 63-67-72-76-81 s oikeaa hihaa varten 

odottamaan ja luo niiden tilalle 6-8-10-12-14 s, neulo 90-98-104-110-116 s (=takakappale), jätä seuraavat 63-

67-72-76-81 s vasenta hihaa varten odottamaan ja luo niiden tilalle 6-8-10-12-14 s, neulo 40-42-45-47-50 s 

(=vasen etukappale). Jatka näillä 182-198-214-228-244 s:lla sileää neuletta tasona beigellä langalla vielä 3 krs, 

pellavan värisellä langalla 70 krs ja jatka punaisella langalla kunnes takakappaleen koko korkeus on 74-76-77-79-

80 cm. HUOM: Lisää samalla etureunoissa joka 6. krs vielä 2-2-2-3-3 kertaa =186-202-218-234-250 s. Neulo 

lopuksi punaisella langalla joustinneuletta 6 cm. Päätä s:t. 

 



 

Hihat Aloita hihan alareunassa, lisättyjen s:iden puolivälistä ja neulo beigellä langalla sukkapuikoilla 3-4-5-6-7 s o, 

lisää 2 s, neulo odottamassa olevat 63-67-72-76-81 s o, lisää 2 s ja neulo loput 3-4-5-6-7 s o. Jatka näillä 73-79-

86-92-99 s:lla suljettuna neuleena sileää neuletta ensin 4 krs beigellä, sitten 58 krs pellavanvärisellä ja neulo loput 

hihasta punaisella langalla.  

HUOM: Merkitse hihan alapuolelta 2 keskimmäistä silmukkaa ja kavenna niiden molemmin puolin 1 s joka 8.-8.-

6.-6.-6. krs 12-15-17-18-20 kertaa. Tee kavennukset krs:n alussa neulomalla 2 s o yhteen ja tee krs:n lopussa 

ylivetokavennus eli nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli. Kun hihan pituus on 49-50-

50-50-50 cm, muuta s-luvuksi 48-48-52-56-56 s ja neulo vielä joustinneuletta 6 cm, päätä s:t. Tee toinen hiha 

samoin. 

 

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

pitkälle pyöröpuikolle punaisella langalla oikeasta etureunasta 112-112-112-108-106 s, etukappaleen pääntien 

reunasta 50-52-56-64-68 s, hihojen ja takakappaleen yläreunasta yhteensä 42-46-50-54-58 s ja vielä vasemman 

etukappaleen reunasta yhtä monta s:aa kuin oikean etukappaleen reunasta. Aloita näillä 366-374-386-398-406 

s:lla nurjalla puolella joustinneule 2 n s:lla. Tee 6. krs:lla oikeaan etureunaan 7 napinläpeä näin: Neulo 6-6-6-7-6 s, 

päätä 2 s, *neulo 15-15-15-14-14 s, päätä 2 s*, toista *-* vielä 5 kertaa ja neulo krs:n loput s:t. Luo napinläpi-s:t 

seuraavalla krs:lla uudelleen ja neulo vielä 4 krs joustinneuletta. Päätä s:t. Kiinnitä lopuksi napit. 
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