
Merino Extrafine 170 

Lapsen raglanjakku  

 

Koko: 2/3 v, lapsen pituus n. 100 cm 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 170 (100 villa, 50 g =170 m). 

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

Muut tarvikkeet: 5 nappia. 

Tiheys: 28 s ja 36 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin ja neulo 

suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.  

Siksakneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

 

Koko  2/3 v 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 64 cm 

kokopituus n.  36 cm 

hihan sisäpituus 27 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 170 -lankaa  

sinistä (00068) 150 g 

 

Aloita pääntieltä Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 92 s ja aloita tasona joustinneule nurjan puolen krs:lla 

neulomalla reuna-s, 2 n, 2 o ja tee toiseenkin reunaan reuna-s. Kun olet neulonut 7 krs, vaihda työhön 

paksumpi pyöröpuikko ja neulo 1 krs työn oikealta puolelta näin: 1 s o, *2 s o, lisää 1 s (=neulo silmukka 

etu- ja takareunastaan oikein), neulo 2 s o*, toista *-* ja neulo 1 s o =110 s. Laita merkit kappaleiden 

rajakohtiin siten, että molempiin etukappaleisiin tulee 16 s, molempiin hihoihin 24 s ja keskimmäiset 30 s 

tulevat takakappaleelle. Neulo reuna-s:iden sisäpuolella sileää neuletta ja aloita 3. krs:lla ruutupiirroksen 

mukaan siksakneule ja lisäykset. Aloita piirros sen reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 17 kertaa ja neulo 

piirroksen toiseen reunaan. Kun olet neulonut piirroksen 38 krs:n, on työssä 326 s. Etukappaleissa on 

46 s, hihoissa 72 s ja takakappaleessa 90 s. Jatka siksakneuletta ruutupiirroksen mukaan muuten ilman 

lisäyksiä, mutta lisää 41. ja 45. krs:illa pelkästään hihojen molemmissa reunoissa 1 s. Hihoissa on nyt 76 s.  

HUOM: Kun olet tehnyt piirroksen valmiiksi, jatka reuna-s:iden sisäpuolella sileää neuletta. Kun 

kaarrokkeen korkeus on 14 cm, jätä molempien hihojen s:t apulangalle.  

 

Etu- ja takakappaleiden alaosa Jatka etu- ja takakappaleiden 182 s:lla reuna-s:iden sisäpuolella sileää 

neuletta. Kun alaosan korkeus on n. 20 cm, kavenna tasavälein 2 s. Neulo vielä reuna-s:iden sisäpuolella 

joustinneuletta 2 cm, päätä s:t. 

 

Hihat Neulo paksummille sukkapuikoille odottamassa olevat 76 s ja jaa ne 4:lle puikolle. Laita merkki 

krs:n 1. ja viimeisen s:n ympäri ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 3 krs, aloita kavennukset eli 

neulo merkin jälkeen 2 s o yhteen ja neulo ennen merkkiä 2 s takareunoistaan o yhteen. Toista 

kavennukset joka 6. krs kunnes työssä on jäljellä 48 s. Kun hihan pituus on 25 cm, neulo vielä 

joustinneuletta 2 cm. Päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. 



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

Poimi ohuemmalle pyöröpuikolle oikeasta etureunasta 96 s ja aloita joustinneule kuten pääntien 

reunassa. Kun jousteen korkeus on 8 krs, päätä s:t. Tee toiseen reunaan muuten samanlainen reunus, 

mutta tee nyt 4. krs:lla napinlävet näin: Neulo 3 s, *2 s n yhteen, ota lk puikolle, neulo 20 s*, toista *-* 

vielä 3 kertaa, neulo 2 s n yhteen, ota lk puikolle ja neulo 3 s. Kun reunuksen korkeus on 8 krs, päätä s:t. 

Kiinnitä lopuksi napit. 

 

 Kaarrokkeen ruutupiirros:          
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