
Merino Extrafine 120  

Elina neulottu kauluri 

 

Mitat: Leveys n. 30 cm ja pituus n. 46 cm. 

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

250 g vaaleanharmaata (00190). 

Prym puikot: 3,5 ja 4 mm sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko 

3,5 mm (pituus 40 cm) tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 28 s ja 28 krs joustinneuletta paksummilla puikoilla =10 x 10cm.  

Italialainen aloitus: Aloita silmukoiden luominen kuten ristikkäisessä 

luomisessa. Tee ensin aloitussilmukka ja luo sitten oikea silmukka 

normaalisti eli vie puikko peukalon yli menevän langan alta, ota 

etusormella oleva lanka yläkautta puikolle ja vedä läpi, kiristä. Luo sitten 

nurja silmukka päinvastaisessa järjestyksessä eli ota etusormella oleva 

lanka takakautta puikolle, työnnä puikko peukalolla olevan langan ali 

etukautta ja pudota lankalenkki oikean käden puikolta, kiristä. Luo näin 

vuorotellen 1 oikea ja 1 nurja s. Käännä työ. Neulo nurjalla 

langankierrot takareunasta oikein ja nosta nurjat s:t nurin neulomatta 

siten, että lanka jää työn eteen.  

3 reunasilmukkaa: Neulo työn oikealla puolella molemmissa reunoissa 3 

s:lla näin: 1 s o, nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 s 

o. Neulo nurjalla puolella molemmissa reunoissa 3 s:lla näin: Nosta 1 s 

nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 s o, nosta 1 s nurin 

neulomatta, lanka työn edessä. 

Joustinneule: 1.krs: (op) *1 s n, 1 s o takareunasta*, toista *-* ja neulo 1 s n. 2.krs: (np) *1 s o, 1 s n 

takareunasta*, toista *-* ja neulo 1 s o. Toista 1.-2. krs:ia. 

SIKSAK-kuvio: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean puolen 

krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat s:t takareunasta nurin. 

 

Takakappale: Luo ohuemmilla puikoilla italialaisena aloituksena 87 s ja neulo nurjan puolen krs 

ylläolevan ohjeen mukaan. Aloita sitten mallineuleet näin: Neulo 3 reuna-s, 81 s joustinneuletta ja 3 

reuna-s. Vaihda 1. krs:n jälkeen työhön paksummat puikot. Kun olet neulonut mallineuleita 113 krs, 

jätä seuraavalla krs:lla keskimmäiset 31 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin oikea olka. Jatka 

mallineuleita ja neulo samalla pääntien reunassa joka 2. krs 2 s o yhteen 3 kertaa. Jatka lopuilla 25 s:lla 

mallineuleita kunnes kappaleen korkeus on 129 krs. Päätä s:t nurjalta mallineuleita neuloen. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. Tee nyt pääntien kavennukset ylivetokavennuksina. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes olet neulonut joustinneuletta 4 krs. Aloita sitten siksak-kuvio 

näin: Neulo 3 reuna-s, sitten 20 s:lla joustinneuletta, aloita siksak-neule 41 s:lla ruutupiirroksen 5. 

krs:n mukaan, neulo seuraavilla 20 s:lla joustinneuletta ja tee 3 reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä 

järjestyksessä. Kun olet tehnyt piirroksen 99. krs:n, jätä seuraavalla krs:lla keskimmäiset 19 s pääntietä 

varten odottamaan ja neulo ensin vasen olka. Jatka mallineuleita ja neulo samalla pääntien reunassa 

joka 2. krs 2 s o yhteen 9 kertaa. Jatka lopuilla 25 s:lla mallineuleita kunnes kappaleen korkeus on 129 

krs. Päätä s:t nurjalta mallineuleita neuloen. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.  



 

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

Ompele olkasaumat. Ota pääntien reunassa odottamassa olevat s:t lyhyelle pyöröpuikolle ja poimi 

niiden väleihin pääntien molemmista reunoista 33 s. Neulo näillä 116 s:lla suljettuna neuleena 

joustinneuletta 14 cm. Päätä s:t joustetta neuloen. 
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