
Merino Extrafine 170  

Patenttijakkku  

 

Koko: 104/110(116/122)128/134(140/146) cm 

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

Prym puikot: 3 ja 3,5 mm sekä reunuksia varten pyöröpuikko 3 mm tai 

käsialan mukaan. 

Muuta: 3 nappia, joiden halkaisija on 1,8 cm. 

Tiheys: 24 s ja 44 krs puolipatenttineuletta paksummilla puikoilla  

= 10 x 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Puolipatenttineule: 1.krs: 1 n, *1 n, 1 o*, toista *-* ja 2 n. 2.krs: 1 n, *1 o, 

nosta 1 s nurin langankierron kanssa neulomatta*, toista *-* ja neulo 1 o, 

1 n. 3.krs: 1 n, *1 n, neulo 1 s oikein langankierron kanssa yhteen*, toista 

*-* ja neulo 2 n. Toista jatkossa 2.-3. krs:ia. 

 

Mitat:           104/110    116/122     128/134      140/146 cm  

Rinnanympärys     66       70  76              82 cm 

pituus n.      40       42  46        50 cm 

hihan sisäpituus     30          34  38        42 cm. 

Lanka: 

kamelinruskeaa (00005)  250        300          350             400 g 

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 81(87)93(99) s ja neulo joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita puolipatenttineule. Kun kappaleen korkeus on 21,5(22,5)25,5(28,5) cm, 

päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten 1x2(2)4(4) s. Aloita sitten raglankavennukset siten, 

että neulot 4 s:n sisäpuolella oikeassa reunassa 3 s langankiertojen kanssa oikein yhteen ja 

vasemmassa reunassa 3 s langankiertojen kanssa takareunoista oikein yhteen. Toista tällaiset 2 s:n 

kavennukset joka 6. krs vielä 9(10)10(11) kertaa. Kun kädentien korkeus on 14(15)16(17) cm, päätä 

loput 37(39)41(43) s pääntietä varten kerralla. 

 

Vasen etukappale: Luo ohuemmille puikoille 39(41)45(49) s ja neulo joustinneuletta 3 cm. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita puolipatenttineule. Kun kappaleen korkeus on 

21,5(22,5)25,5(28,5) cm, päätä oikeassa reunassa kädenteitä varten 1x2(2)4(4) s. Tee sitten samassa 

reunassa raglankavennukset kuten takakappaleen oikeassa reunassa ja aloita samalla etureunassa 4 s:n 

sisäpuolella pääntien kavennukset siten, että neulot 3 s langankiertojen kanssa takareunoista oikein 

yhteen. Toista pääntien kavennuksia joka 8. krs 5(5)6(7) kertaa. Kun olet tehnyt kaikki kavennukset, 

on työssä jäljellä 7 s. Neulo sitten 3 s o yhteen kappaleen keskellä joka 2. krs 2 kertaa ja neulo loput 

3 s o yhteen. Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi. 

 

Oikea etukappale: Neulo vasemman peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 45(49)53(57) s ja neulo joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita puolipatenttineule. Lisää puolipatenttineuleen 9.(11.)11.(13.) krs:lla 

molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset ensin joka 10.(12.)12.(14.) krs 5(1)11(5) kertaa ja 



sitten joka 8.(10.)0(12.) krs 6(10)0(6) kertaa =69(73)77(81) s. Kun hihan pituus on 30(34)38(42) 

cm, päätä molemmista reunoista 1x2(2)4(4) s ja sitten joka 6. krs 10(11)11(12)x2 s kuten takana. 

Kun kädentien korkeus on 14(15)16(17) cm, päätä loput 25 s kerralla. 

 

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

Ompele raglan-, hiha- ja sivusaumat. Poimi pyöröpuikolle molemmista etureunoista 81(87)97(109) s, 

molempien hihojen yläreunasta 22 s ja niiden väliin takakappaleen pääntien reunasta 35(35)37(39) s. 

Neulo näillä 241(253)275(301) s:lla joustinneuletta. Kun jousteen korkeus on 1 cm, tee oikeaan 

etureunaan 3 napinläpeä näin: Neulo 6 s, *päätä 2 s, neulo 15(16)20(24) s*, toista *-* vielä 2 kertaa ja 

neulo krs loppuun. Luo päätettyjen s:iden tilalle seuraavalla krs:lla uudet s:t. Kun jousteen korkeus on 3 

cm, päätä s:t. Kiinnitä vielä napit. 
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