
Merino Extrafine 85  

Neulottu joustinraita huivi  

 

Koko: 45x160 cm 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 (100 villa, 50 g =85 m). 

500g luonnonvalkoista (00202) 

Prym puikot: Nro 4,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 18 s ja 26 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja 

nurjalla nurin. Joustinneuleraitojen siirrot: tee ruutupiirroksen ja ohjeen 

mukaan. Reunasilmukat: neulo joka krs oikein. 

 

Neulo näin Luo 81 s ja aloita reuna-s:n sisäpuolella joustinneule 1 n 

s:lla, tee toiseenkin reunaan reuna-s. Kun jousteen korkeus on 5 cm, 

jatka työn oikean puolen krs:lla näin: Reuna-s, 7 s joustinneuletta, laita 

merkki, neulo 41 s:lla sileää neuletta, laita merkki, jatka 24 s:lla 

joustinneuletta, laita merkki, neulo 7 s:lla joustinneuletta ja tee reuna-

s. Kun olet neulonut näin 8 cm, aloita 24 s:n joustinneuleisen raidan 

siirto oikealle päin ruutupiirroksen mukaan. Eli siirrä raitaa oikealle 

päin siten, että teet 1. palmikonkierron aina yhtä s:aa aiemmin kuin 

edellisellä oikean puolen krs:lla. Tee siirtoja piirroksen 1.-4. krs:ten 

mukaan. Kun olet neulonut näin 76 krs:n ajan, tee piirroksen 5. krs:n 

mukaan palmikonkierrot ja neulo nurjan puolen krs. Jatka kappaleen oikeassa reunassa reuna-s:n 

sisäpuolella 31 s:lla joustinneuletta, neulo seuraavilla 41 s:lla sileää neuletta ja sitten 7 s:lla joustinneuletta 

sekä tee reuna-s. Kun kappaleen korkeus on 117 cm, aloita 24 s:n joustinneuleisen raidan siirto 

vasemmalle päin piirroksen 9. krs:n mukaan. Tee siirtoja 9.-12. krs:ten mukaan. Kun olet neulonut näin 

76 krs:n ajan, tee piirroksen 13. krs:n mukaan palmikonkierrot ja neulo nurjan puolen krs. Jatka 

kappaleen oikeassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella 7 s:lla joustinneuletta, 41 s:lla sileää neuletta, 31 s:lla 

joustinneuletta sekä tee reuna-s. Kun kappaleen korkeus on 155 cm, neulo kaikilla s:illa reuna-s:iden 

sisäpuolella joustinneuletta 5 cm. Neulo seuraavalla nurjan puolen krs:lla näin: Neulo reuna-s, 1 s n, *4 s 

joustinneuletta, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli)*, 

toista *-* ja neulo reuna-s. Päätä loput s:t kerralla. 

 

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