
Merino Extrafine 120 

Neulottu keeppi 

 

Koko: 36-40, helman ympärys 120 cm, kokopituus 40 cm 

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

sinistä (00154) 100 g, punaista (00139) 50 g, vaaleanpunaista (00135) 50 g 

Prym puikot: Pyöröpuikot nro 3,5 ja 3 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 19 s ja 36 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Pintaneule: 1.krs: *nosta 1 s nurin 

neulomatta, lanka työn takana, neulo 1 o, sitten 1 s 2 kerrosta alempaa 

oikein, 1 o*, toista *-*. 2.krs: *nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn 

takana, neulo 3 o*, toista *-*. 3.-4. krs: neulo oikein. Toista 1.-4. krs:ia. 

Kaksinkertainen joustinneule: 1.krs: *1 o, 1 n*, toista *-*. 2.krs: *1 o, nosta 

nurja s neulomatta, lanka työn edessä*, toista *-*. 3.krs: *nosta 1 s 

neulomatta, lanka työn takana, neulo 1 n*, toista *-*. Tee ensin 1.-3. krs:t ja 

toista sitten 2.-3. krs:ia. Raidoitus: *neulo 4 krs sinisellä, punaisella, sinisellä, 

vaaleanpunaisella, sinisellä ja punaisella, sitten 8 krs sinisellä ja jälleen 4 krs 

vaaleanpunaisella, sinisellä, punaisella, sinisellä, vaaleanpunaisella ja sinisellä*, toista *-* vielä kerran. 

Neulo näin Luo paksummalle pyöröpuikolle sinisellä langalla 228 s ja neulo suljettuna neuleena 

joustinneuletta 3 cm. Neulo sitten 3 krs oikein samalla värillä. Aloita sitten pintaneule ja raidoita se yllä 

olevan ohjeen mukaan. Kun olet neulonut 111 krs, neulo vielä viimeinen sininen krs ja kavenna samalla 

56 s tasavälein eli neulo *2 o, 2 o yhteen*, toista *-* ja neulo 4 o =172 s. Vaihda työhön ohuempi 

pyöröpuikko ja neulo sinisellä vielä kaksinkertaista joustinneuletta 5 cm.  

Päätä s:t italialaisena päätöksenä. Ota 4-kertaa päätettävän reunan pituuden verran lankaa ja pujota 

lanka kanavaneulan läpi. Vie neula ja lanka 1. oikean s:n läpi oikealta vasemmalle ja pudota s puikolta. 

*Työnnä sitten neula puikolla olevan nurjan s:n läpi vasemmalta oikealle. Ota pudotetun oikean s:n 

vasen reuna ja seuraavan puikolla olevan oikean s:n oikea reuna neulalle. Vedä neula ja lanka niiden läpi, 

kiristä. Vie neula uudestaan puikolla olevaan nurjaan s:aan, nyt oikealta vasemmalle. Vedä neula ja lanka 

s:n läpi, kiristä. Pudota nurja ja oikea silmukka puikolta*, toista *-* kunnes kaikki s:t on päätetty. 
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