
Merino Extrafine 120  

Eda naisen harmaa liivi 

  

Koko: XS-S-M-L-XL-XXL 

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

Prym puikot: Nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 1 suuri nappi.  

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

Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileä neule: neulo oikealla 

oikein ja nurjalla nurin. Pitsiraidat: tee ruutupiirrosten I ja II sekä ohjeen mukaan. 

Ota huomioon, että pitsineuletta neulotaan myös nurjan puolen krs:illa. Toista 1.-8. 

krs:ia  

 

Koko        XS       S       M        L      XL        XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 86      94    104      112 122      130 cm 

kokopituus  54      56 57       58 58         59 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

harmaakirjavaa (00198)       250      300     350        400  450       500 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 96-106-116-126-136-146 s ja neulo ainaoikeaa 5 krs. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 6 cm, neulo työn oikeasta reunasta 2 s, tee 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes 

toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s oikein yhteen ja neulo 2 s. Toista tällaiset kavennukset joka 8. krs vielä 3 

kertaa. Neulo viimeisen kavennuskerroksen jälkeen 7 krs, ja lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 3 s:n 

sisäpuolella 1 s. Tee lisäykset siten, että neulot 2 s:n välisen lankalenkin kiertäen oikein. Toista tällaiset lisäykset 

joka 8. krs vielä 3 kertaa. Työssä on nyt alkuperäinen s-luku. Kun kappaleen korkeus on 35-35-34-33-32-31 cm, 

päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3-4-6-8-10-11 s, 1x2 s ja 5x1 s =76-84-90-96-102-

110 s. Kun kädentien korkeus on 9-11-13-15-16-18 cm, lisää molemmissa reunoissa 3 s:n sisäpuolella 1 s ja toista 

sitten lisäykset joka 6. krs vielä 3 kertaa =84-92-98-104-110-118 s. Kun kädentien korkeus on 17-19-21-23-24-

26 cm, päätä keskimmäiset 26-26-28-30-32-34 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien 

reunassa joka 2. krs 1x5 s ja 1x2 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x4-5-7-6-8-8 s ja 3x6-

7-7-8-8-9 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Poimi takakappaleen pääntien reunasta ohuemmille puikoille 46-46-48-50-52-54 s ja neulo ainaoikeaa. Kavenna 

samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs 3 kertaa. Kun reunuksen korkeus on 6 krs, päätä loput s:t kerralla. 

 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 55-60-65-70-75-80 s ja neulo ainaoikeaa 5 krs. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja neulo sivusta lähtien reuna-s, 29-34-39-44-49-54 s:lla sileää neuletta, tee 8 s:lla pitsiä 

ruutupiirroksen I mukaan, neulo 2 s:lla sileää neuletta, 14 s:lla ainaoikeaa ja tee reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä 

järjestyksessä ja kavenna sekä lisää sivureunassa 4 s kuten takana. Kun kappaleen korkeus on 20 cm, aloita 

pääntien viistotus. Eli neulo sivusta lähtien kunnes etureunassa on jäljellä 29 s, tee ylivetokavennus ja neulo krs 

loppuun. Tee tällaisia kavennuksia joka 4. krs vielä 22-22-23-24-25-26 kertaa. HUOM: Muista kaventaa ja lisätä 

kädentie-s:t kuten takana. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Päätä 

loput 4 s pääntien reunassa, nämä s:t kiinnitetään lopuksi takakappaleen pääntien reunaan neulotun reunuksen 

sivuun. 

 



Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt pitsiraita piirroksen II mukaan. Kun 

kappaleen korkeus on 20 cm, tee etureunaan napinläpi siten, että neulot etureunasta lähtien 6 s, päätä 3 s ja 

neulo krs loppuun. Luo napinläpi-s:t seuraavalla krs:lla uudelleen. Tee pääntien viistotus siten, että neulot 

etureunasta 27 s, 2 s oikein yhteen ja neulo krs loppuun. 

 

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

olkasaumat, kiinnitä molemmilla olkapäillä etukappaleen ylimääräiset 4 s takakappaleen pääntien reunuksen 

reunaan. Poimi kädentien reunasta langan avulla ohuemmille puikoille 80-88-98-108-116-126 s ja neulo 

ainaoikeaa 6 krs, päätä s:t. Tee toinen kädentiereunus samoin. Ompele sitten sivu- ja kädentiereunusten saumat. 

    

        Ruutupiirros I  Ruutupiirros II 
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