
Merino Extrafine 120 

Neulottu harmaa huivi  

 

Koko: 43x212 cm 

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

harmaakirjavaa (00192) 500 g 

Prym puikot: Nro 3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs pintaneuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Pintaneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t 

oikein ja nurjat s:t nurin. Tee piirroksesta ensin 1.-2. krs:t ja toista sitten 3.-

142. krs:ia. 3 silmukan I-cord reunus: neulo työn oikealla puolella 3 s o ja 

nosta nämä s:t nurjalla neulomatta, lanka työn edessä. Tee reunus samoin 

molemmissa huivin reunoissa. 

 

Aloita I-cord reunuksella Luo 6 s, neulo 3 s o, jätä 3 s reunasilmukoita 

varten odottamaan ja siirrä neulotut 3 s takaisin vasemman käden puikolle. 

*Neulo 2 s o, lisää 1 s (=neulo seuraava s etu- ja takareunastaan oikein), 

siirrä nämä 4 s vasemman käden puikolle*, toista *-*. Kun työssä on 94 s, neulo kaikki s:t oikein ja neulo 

vielä odottamassa olevat reuna-s:t oikein =97 s. Neulo nurjan puolen krs nurin. 

Aloita sitten oikeassa reunassa 3 s:n I-cord reunus, aloita pintaneule piirroksen oikeasta reunasta, toista 

10 s:n mallikertaa 3 kertaa, neulo keskimmäiset 31 s, toista 10 s:n mallikertaa 3 kertaa ja tee 3 s:n I-cord 

reunus. Tee piirroksesta ensin 1.-2. krs:t, toista 3.-142. krs:ia 4 kertaa ja tee vielä 1.-74. krs:t. Huivin 

pituus on nyt n. 211 cm. 

 

Päätä s:t I-cord reunuksella Neulo työn oikealla puolella 3 s o, jätä loput s:t odottamaan. Siirrä nämä s:t 

vasemman käden puikolle, *neulo 2 s o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja 

vedä nostettu s neulotun yli), siirrä nämä 3 s vasemman käden puikolle*, toista *-* kunnes työssä on 

jäljellä 6 s. Neulo 3 s o, siirrä s:t vasemman käden puikolle ja päätä kaikki 6 s kerralla. 

 

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

Ompele kaikkien reunusten päät yhteen. 
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