
Merino Extrafine 120  

Fenja lapsen baskeri 

 

Päänympärys: 38-42 cm 

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

Prym puikot: Pyöröpuikot nro 3,5 ja 4 sekä sukkapuikot nro 4 tai käsialan 

mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. Tee kuviot 

ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan kirjoneuleena.  

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

harmaakirjavaa (00192), mustaa (00199), kamelinruskeaa (00105), 

kirsikanpunaista (00131), valkoista (00101) á 50 g 

     

Aloita alareunasta Luo ohuemmalle pyöröpuikolle harmaakirjavalla langalla 82 

s, laita merkki krs:n alkuun ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön paksumpi 

pyöröpuikko ja neulo 1 krs oikein siten, että neulot jokaisen s:n etu- ja takareunastaan oikein =164 s. 

Neulo vielä 1 krs oikein ja aloita sitten sileänä neuleena kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen mukaan. 

Lisää piirroksen 10. krs:lla 4 s tasavälein =168 s. Kun olet tehnyt piirroksen valmiiksi (=29 krs), jatka 

sileää neuletta harmaakirjavalla langalla. Laita heti kavennuksia varten 8 merkkiä siten, että ensimmäinen 

tulee 11. s:n ympäri ja seuraavat joka 21. s:n ympäri. Aloita seuraavalla krs:lla kavennukset siten, että 

nostat aina merkityn s:n ja sitä edeltävän s:n oikein neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun 

yli. Työstä kapenee 16 s. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 4 kertaa ja sitten joka 2. krs 5 

kertaa = 8 s.  

 

HUOM: Vaihda työhön sukkapuikot, kun pyöröpuikko käy liian pitkäksi. Neulo seuraavalla krs:lla koko 

ajan 2 s o yhteen = 4 s. Neulo näillä s:illa nupia varten sileää neuletta 7 krs. Katkaise lanka, vedä s:iden 

läpi, kiristä ja päätä hyvin.  

                = harmaakirjava s 

                = musta s 

                         = luonnonvalkoinen s 

                                  = kirsikanpunainen s 

                            = kamelinruskea s 
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