
Merino Extrafine 120 

Lapsen neuletakki 

 

Koko: 104 (116) 128 (140) cm.  

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (100 % villaa, 50 g =120 m)  

Prym puikot: 3,5 mm sekä etureunuksia varten pyöröpuikko 3,5 mm tai 

käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 5 nappia.  

Tiheys: 20 s ja 25 krs sileää neuletta kirjoneuleena = 10 cm.  

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Neulo kuviot 

kirjoneuleena ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan.  

 

Jakun mitat   104 116 128 140 cm 

Vartalonympärys   60    64       70       76 cm 

kokopituus    45         48       52       57 cm 

hihan sisäpituus   28         30       33       37 cm. 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

luonnonvalkoista (00102)           200  250  250  300 g 

50 g joka kokoon vaaleanharmaata (00190), punaista (00130), sinistä 

(00151), rosaa (00136) sekä keltaista (00121).  

 

Takakappale: Luo luonnonvalkoisella langalla 62 (66) 70 (74) s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Lisää 

jousteen viimeisellä krs:lla 1 (1) 3 (3) s =63 (67) 73 (77) s. Aloita sitten sileä neule kirjoneuleena 

ruutupiirroksen A mukaan näin: Neulo reuna-s, 2 (4) 7 (1) s ennen mallikertaa, toista sitten 8 s:n 

mallikertaa 7 (7) 8 (9) kertaa ja neulo mallikerran jälkeen 3 (5) 0 (2) s sekä reuna-s. Kun olet neulonut 

näin 10 krs, aloita kuviot ruutupiirroksen B mukaan samoin kuin neuloit edelliset kuviot. Toista nyt 

1.-12. krs:ia yhteensä 48 (54) 60 (72) krs:n ajan. Aloita sitten kuviot ruutupiirroksen C mukaan näin: 

Neulo reuna-s, 0 (2) 5 (7) s ennen mallikertaa, toista sitten 12 s:n mallikertaa 5 kertaa ja neulo 

mallikerran jälkeen 1 (3) 6 (8) s sekä reuna-s. Kun olet neulonut näin 2 krs, päätä molemmissa 

reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x2 (2) 3 (4) s, 1x1 (2) 2 (2) s ja 1x1 s =55 (57) 61 (63) s. Kun 

kädentien korkeus on 15 (16) 17 (18) cm, päätä keskimmäiset 19 (19) 21 (21) s pääntietä varten ja 

neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s ja päätä samalla 

sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x3 (4) 5 (6) s ja 2x5 s. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

Vasen etukappale: Luo luonnonvalkoisella langalla 27 (27) 31 (35) s ja neulo joustinneuletta 4 cm. 

Lisää jousteen viimeisellä krs:lla 1 (3) 2 (0) s =28 (30) 33 (35) s. Aloita sitten sileä neule kirjoneuleena 

ruutupiirroksen A mukaan näin: Neulo reuna-s, 2 (4) 7 (1) s ennen mallikertaa, toista sitten 8 s:n 

mallikertaa 3 (3) 3 (4) kertaa ja neulo reuna-s. Kun olet neulonut näin 10 krs, aloita kuviot 

ruutupiirroksen B mukaan samoin kuin neuloit edelliset kuviot. Toista nyt 1.-12. krs:ia yhteensä 48 

(54) 60 (72) krs:n ajan. Aloita sitten kuviot ruutupiirroksen C mukaan näin: Neulo reuna-s, 0 (2) 5 (7) 

s ennen mallikertaa, toista sitten 12 s:n mallikertaa 2 kertaa ja neulo mallikerran jälkeen 2 s sekä 

reuna-s. Kun olet neulonut näin 2 krs, päätä sivussa (=kappaleen oikea reuna) kädentie-s:t kuten 



takana =24 (25) 27 (28) s. Kun kädentien korkeus on 11 (12) 13 (14) cm, päätä etureunasta pääntietä 

varten joka 2. krs 1x3 (3) 4 (4) s, 1x3 s, 1x2 s ja 3x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja 

samalla korkeudella kuin takana. 

  

Oikea etukappale: Neulo vasemman peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo luonnonvalkoisella langalla 34 (34) 38 (38) s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Lisää jousteen 

viimeisellä krs:lla 3 s =37 (37) 41 (41) s. Aloita sitten sileä neule kirjoneuleena ruutupiirroksen A 

mukaan näin: Neulo reuna-s, 5 (5) 7 (7) s ennen mallikertaa, toista sitten 8 s:n mallikertaa 3 kertaa ja 

neulo mallikerran jälkeen 6 (6) 8 (8) s sekä reuna-s. Tee kuviot piirroksen B mukaan samoin. HUOM: 

Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa 1 s joka 12. (10.) 10. (9.) krs 4 (6) 6 (8) kertaa =45 (49) 53 

(57) s. Neulo lisätytkin s:t kuvioita. Kun olet neulonut sileää 58 (64) 70 (82) krs:n ajan, aloita kuviot 

ruutupiirroksen C mukaan näin: Neulo reuna-s, 3 (5) 7 (3) s ennen mallikertaa, toista sitten 12 s:n 

mallikertaa 3 (3) 3 (4) kertaa ja neulo mallikerran jälkeen 4 (6) 8 (4) s sekä reuna-s. Kun olet neulonut 

näin 2 krs, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x2 (2) 3 (4) s, 12 (13) 14 (15)x1 

s ja 2x2 s. Päätä loput 9 (11) 11 (11) s kerralla. 

 

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

olkasaumat. Poimi pääntien reunasta luonnonvalkoisen langan avulla 70 (70) 74 (74) s ja neulo 

joustinneuletta 3 cm. Päätä s:t joustetta neuloen. Poimi sitten vasemmasta etureunasta 

luonnonvalkoisella langalla pyöröpuikolle 86 (94) 98 (106) s ja neulo 3 cm joustinneuletta. Merkitse 

tämän reunuksen puoliväliin 5 napin paikkaa tasavälein siten, että alin ja ylin tulevat 3 s:n päähän 

reunoista. Neulo sitten toiseen etureunaan muuten samanlainen reunus, mutta tee nyt 6. krs:lla 

nappien kohdille napinlävet. Tee napinläpi aina siten, että päätät 2 s ja luot ne seuraavalla krs:lla 

uudelleen. Ompele sivu- ja hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Kiinnitä lopuksi napit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruutupiirros B 
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Ruutupiirros C 
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