
Merino Extrafine 120  

Isa naisen ainaoikein -neuleinen jakku  

 

Koko: XS-S-M-L-XL 

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

Prym puikot: Pyörö- ja sukkapuikot nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 3 nappia, halkaisija n. 18 mm. 

Tiheys: 20 s ja 34 krs ainaoikein -neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Ainaoikein -neule: neulo tasona kaikki krs:t oikein ja neulo suljettuna neuleena 

vuorotellen 1 krs nurin ja 1 krs oikein. Raglanlisäykset: Neulo merkityt s:t aina 

oikean puolen krs:lla 1 krs alempaa oikein ja neulo s:t nurjalla nurin. 

 

Koko  XS        S        M        L        XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 86       96 106     116 124 cm 

kokopituus n.  56       58   60       62  64 cm 

hihan sisäpituus 45       44   43       42  41 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

vaaleanruskeaa (00108) 600      650  700      750  800 g 

 

Aloita pääntien reunasta Luo apulangalla paksummilla puikoilla 68 s ja aloita sitten vaaleanruskealla langalla 

ainaoikein -neule tasona. Kun olet neulonut 2 krs, merkitse seuraavalla krs:lla raglanlisäyskohdat näin: Neulo 2 o 

(=vasen etukappale), neulo 1 o kerrosta alempaa ja laita merkki s:n ympäri, neulo 14 o (=vasen hiha), neulo 1 o 

kerrosta alempaa ja laita merkki s:n ympäri, neulo 32 o (=takakappale), neulo 1 o kerrosta alempaa ja laita merkki 

s:n ympäri, neulo 14 o (=oikea hiha), neulo 1 o kerrosta alempaa ja laita merkki s:n ympäri ja neulo 2 o (=oikea 

etukappale). Lisää seuraavalla oikean puolen krs:lla jokaisen merkin molemmin puolin 1 s (=neulo kahden s:n 

välinen lankalenkki kiertäen oikein), työhön tulee 8 uutta s:aa. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs vielä 26-31-36-

41-46 kertaa. HUOM: lisää samalla molemmissa reunoissa etukappaleen pääntietä varten 1 s:n sisäpuolella 1 s 

joka 6. krs 13 kertaa. Kun kappaleen korkeus on 20-22-24-26-28 cm, laita merkit kappaleiden rajakohtiin niin, että 

keskimmäiset 88-98-10-118-128 s ovat takakappaleen s:ita ja niiden molemmin puolin 68-78-88-98-108 s ovat 

hihoja varten, loput s:t ovat etukappaleiden s:ita.  

 

Hihat Ota toisen hihan s:t paksummille sukkapuikoille ja jatka ainaoikeaa suljettuna neuleena. Neulo 1. krs:lla hihan 

alapuolen keskellä 2 s o yhteen ja laita merkki kavennuksesta jääneen s:n ympäri. Kavenna samalla merkin 

molemmin puolin 1 s joka 14.-10.-7.-5.-4. krs 7-12-17-22-27 kertaa =53 s. Kun hihan pituus on 38-37-36-35-34 

cm, vaihda työhön ohuemmat sukkapuikot, kavenna 1 s ja neulo vielä joustinneuletta 7 cm, päätä s:t. Tee toinen 

hiha samoin. 

 

Taka- ja etukappaleiden alaosa Ota loput s:t paksummalle pyöröpuikolle, jatka ainaoikeaa ja neulo 1. krs:lla etu- ja 

takakappaleiden rajakohdissa 2 s o yhteen. Tee etureunoissa pääntien lisäykset valmiiksi. Työssä on nyt 172-192-

212-232-252 s. Kun alaosan korkeus on 25 cm, vaihda työhön ohuempi pyöröpuikko ja neulo vielä 

joustinneuletta 7 cm. Päätä s:t. 

 

 

 

 



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

ohuemmalle pyöröpuikolle molempien etukappaleiden etureunasta langan avulla n. 115-119-123-127-131 s, pura 

apulanka pois työstä ja neulo 68 s etukappaleiden s:iden väliin. Aloita näillä 298-306-314-322-330 s:lla 

joustinneule. Kun reunuksen korkeus on 1 cm, tee oikeaan etureunaan 3 napinläpeä tasavälein niin, että ylin tulee 

pääntien viistotuksen alareunaan ja alin tulee 5 s:n päähän helmasta. Tee napinläpi aina siten, että päätät 3 s ja luot 

ne seuraavalla krs:lla uudelleen. Kun jousteen korkeus on 3 cm, päätä s:t. Kiinnitä lopuksi napit. 
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