
Merino Extrafine 170 

Neulottu kauluri  

 

Kaulurin leveys: n. 27 cm ja korkeus n. 17 cm 

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

Prym puikot: Pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialan mukaan. 

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

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. 

 Ainaoikein -neule suljettuna neuleena: neulo vuorotellen 1 krs nurin ja 

1 krs oikein.  

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 170 -lankaa 

sinistä (00050) 50 g 

luonnonvalkoista (00002) 50 g 

 

Takakappale Luo tummansinisellä langalla 48 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita sitten sileä neule 

raidoittaen siten, että neulot vuorotellen 4 krs tummansinisellä ja 2 krs luonnonvalkoisella. Lisää 4. krs:lla 

molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 1 s siten, että neulot kahden s:n välisen lankalenkin kiertäen 

oikein. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs vielä 7 kertaa =64 s. Jatka sileää neuletta ilman lisäyksiä. Kun 

olet neulonut n. 14 cm ja tehnyt viimeksi 2 krs tummansinisellä, päätä molemmissa reunoissa olkaa 

varten 4 s ja jätä loput s:t odottamaan. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on n. 10 cm ja olet viimeksi neulonut 2 krs 

luonnonvalkoisella. Jätä nyt keskimmäiset 32 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin oikea olka. 

Jatka sileää raidoittaen ja kavenna samalla pääntien reunassa näin: Neulo oikean puolen krs:lla 2 s, tee 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo krs loppuun. 

Neulo seuraavalla nurjan puolen krs:lla kunnes etureunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s takareunoistaan 

nurin yhteen ja neulo 2 s. Toista kavennuksia joka krs näin kunnes työssä on jäljellä 4 s. Kun kappale on 

yhtä korkea kuin takana, päätä s:t. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. Tee nyt pääntien 

kavennukset siten, että neulot työn oikean puolen krs:lla kunnes pääntien reunassa on jäljellä 4 s, neulo 

2 s oikein yhteen ja 2 s. Neulo nurjalla 2 s, 2 s n yhteen ja neulo krs loppuun. 

 

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

Ompele olkasaumat. Poimi tummansinisellä langalla takakappaleen molemmista pystyreunoista 45 s ja 

niiden väliin luontireunasta 48 s, poimi samoin etukappaleen reunoista. Neulo näillä 276 s:lla suljettuna 

neuleena ainaoikein -neuletta 8 krs, päätä s:t. Poimi pääntien reunasta tummansinisellä langalla 116 s ja 

neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 10 cm. Päätä s:t löyhästi joustetta neuloen. 
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