
Merino Extrafine 170 

Susa naisen valkoinen jakku 

  

Koko: XS-S-M-L-XL 

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

Prym puikot: Nro 3 ja 3,5 sekä pyöröpuikot nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 1 nappi, halkaisija n. 22 mm. 

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

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.  

Lyhennetyt kerrokset: Joka kerta, kun käännät työn kesken kerroksen, nosta 

seuraavan krs:n 1. s nurin neulomatta ja jätä lanka työn eteen. Vie lanka työn taakse 

silmukan yli, kiristä, jolloin silmukka nousee kaksoissilmukaksi. Neuloessasi 

kaksoissilmukan seuraavan kerran, neulo se yhteen yhdeksi silmukaksi. 

 

Koko  XS       S       M       L       XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 86       94 104    112 120 cm 

kokopituus n.  63       65         67      71        75 cm 

hihan sisäpituus 43       41  40       38  37 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 170 -lankaa 

luonnonvalkoista (00002) 350    400 450    500 550 g 

 

Takakappale Luo ohuemmilla puikoilla 123-135-147-159-171 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä oikea neule. Kun kappaleen korkeus on 34-34-35-37-40 cm, päätä molemmissa 

reunoissa kädenteitä varten 1x8-8-8-9-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa reuna-s:n sisäpuolella joka 2. krs 

5-6-7-8-9x1 s =97-107-117-125-135 s. Kun kappaleen korkeus on 37-38-39-42-45 cm, jätä s:t odottamaan. 

 

Vasen etukappale Luo ohuemmilla puikoilla 62-68-74-80-86 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä oikea neule. Kun kappaleen korkeus on 29-30-31-34-37 cm, aloita lyhennetyt 

krs:t. 1.-2.krs: neulo sivusta lähtien oikein kunnes etureunassa on jäljellä 4-4-5-5-5 s, käännä työ, tee 

kaksoissilmukka ylläolevan ohjeen mukaan ja neulo takaisin nurin. Jatka tähän tapaan neuloen aina etureunassa 4-

4-5-5-5 s vähemmän vielä 6-11-2-6-11 kertaa ja sitten 3-3-4-4-4 s vähemmän 7-2-11-7-2 kertaa. HUOM: Tee 

sivussa kädentiekavennukset samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Kun olet tehnyt lyhennetyt krs:t valmiiksi, 

neulo vielä kaikilla s:illa 2 krs sileää neuletta ja jätä sitten loput 49-54-59-63-68 s odottamaan. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ohuemmilla puikoilla 69 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita 

sileä oikea neule, lisää sen 1. krs:lla 7 s tasavälein =76 s. Lisää sileän neuleen aikana hihan molemmissa reunoissa 1 

s joka 22.-14.-10.-8.-6. krs 5-8-11-14-17 kertaa =86-92-98-104-110 s. Kun hihan pituus on 43-41-40-38-37 cm, 

tee molemmissa reunoissa kavennukset kuten takakappaleen kädenteiden reunoissa. Jätä loput 60-64-68-70-74 s 

odottamaan. Tee toinen hiha samoin. 

 

 



Kaarroke Neulo kaikki odottamassa olevat s:t samalle paksummalle pyöröpuikolle, laita hihat etu- ja 

takakappaleiden väleihin ja neulo samalla kaikkien kappaleiden rajakohdassa 2 s o yhteen. Neulo nurjalta 1 krs 

nurin ja kavenna samalla 1-13-9-13-9 s tasavälein =310-326-358-374-406 s. Aloita näillä s:illa sileät raidat näin: 

Neulo reuna-s, 6 s sileää oikeaa neuletta, *8 s sileää nurjaa neuletta, 8 s sileää oikeaa neuletta*, toista *-* vielä 

17-18-20-21-23 kertaa ja neulo 8 s sileää nurjaa neuletta, 6 s sileää oikeaa neuletta sekä tee reuna-s. Neulo 

jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Neulo kaarrokkeen 9. krs:lla jokaisen oikean raidan (paitsi viimeisen oikean raidan) 

2 viimeistä s:aa oikein yhteen, työstä kapenee 19-20-22-23-25 s. Neulo kaarrokkeen 19. krs:lla jokaisen nurjan 

raidan 2 viimeistä s:aa nurin yhteen. Toista oikeiden raitojen kavennukset 31., 51. ja 67. krs:illa ja toista nurjien 

raitojen kavennukset 41., 61., 73. ja 81. krs:illa. Kun olet neulonut kaarroketta 68-72-76-80-84 krs, on työssä 

jäljellä 177-193-182-190-181 s. Vaihda tällöin työhön ohuempi pyöröpuikko ja aloita joustinneule, kavenna sen 1. 

krs:lla 26-42-31-39-30 s tasavälein =151 s. Kun jousteen korkeus on 3 cm, päätä s:t joustetta neuloen. 

 

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

sivu- ja hihasaumat. Poimi ohuemmalle pyöröpuikolle oikeasta etureunasta 143-149-155-167-179 s ja neulo 

joustinneuletta. Kun reunuksen korkeus on 1 cm, tee kaarrokkeen alareunaan napinläpi siten, että päätät 3 s ja 

luot ne seuraavalla krs:lla uudelleen. Kun reunuksen korkeus on 3 cm, päätä s:t. Tee toinen etureunus samoin, 

mutta ilman napinläpeä. Kiinnitä lopuksi nappi. 
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