
Organic Cotton 

Lapsen poikittain neulottu jakku  

 

Koko: 50(56)62(68)74(80) cm 

Lanka: Schachenmayr Organic Cotton (100% puuvilla 50 g =155 

m). 100(100)150(150)200(200) g valkoista (00001). 

Prym puikot: 80 cm pitkä pyöröpuikko 2,5 mm tai käsialan 

mukaan. 

Muuta: 4 nappia, joiden halkaisija on 1 cm. 

Tiheys: 26 s ja 52 krs ainaoikein -neuletta = 10 x 10 cm. 

Vaatteen mitat:  Rinnanympärys 48(50)52(54)56(58) cm, pituus 

21(23)25(27)29(31) cm ja hihan sisäpituus n. 

16(17)19(20)22(24) cm.  

 

Aloita vasemman hihan suusta: Luo 38(38)38(42)42(42) s ja 

aloita ainaoikein -neule. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa 

1 s:n sisäpuolella 1 s joka 12.(10.)10.(10.)10.(10.) krs kunnes työssä on 50(54)56(62)64(66) s. Kun 

hihan pituus on 15,5(17)18,5(20)21,5(23,5) cm, lisää molempiin reunoihin sivuja varten 

1x32(34)38(40)44(48) s. Jatka kaikilla 114(122)132(142)152(162) s:lla ainaoikeaa 7(7,5)8(8)8,5(9) cm. 

Jaa sitten pääntietä varten kappale keskeltä kahteen osaan, jätä oikeassa reunassa takakappaleen 

57(61)66(71)76(81) s odottamaan.  

 

Vasen etukappale: 1.krs: (op) neulo 5 s o, nosta 1 s neulomatta, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s 

neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo loput s:t oikein. 2.krs: neulo muuten 

oikein, mutta nosta krs:n viimeiset eli pääntien reunuksen 4 s neulomatta siten, että lanka jää työn 

nurjalle puolelle. Kiristä aina lankaa työn oikean puolen krs:n alussa ja toista 1.-2. krs:ia vielä 

38(40)44(46)50(53) kertaa =18(20)21(24)25(27) s. Kun etukappaleen korkeus on 22(23)24(25)26(27) 

cm neulo 1.krs: (op) *3 s o, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli, siirrä sitten 

nämä 4 s vasemman käden puikolle ja kiristä lankaa*, toista *-* kunnes työssä on jäljellä 4 s, päätä s:t.  

 

Oikea etukappale:  Luo 4 s ja *nosta nämä 4 s vasemman käden puikolle, lanka työn takana, kiristä 

lankaa ja neulo 4 o*, toista *-* vielä 13(15)16(19)20(22) kertaa. Neulo sitten 4 s o ja poimi langan 

avulla kaitaleen vasemmasta reunasta joka krs:n kohdalta 1 s =18(20)21(24)25(27) s. Jatka näin: 1.krs: 

(np) neulo oikein ja nosta viimeiset 4 s neulomatta, lanka työn edessä. 2.krs: kiristä lankaa, neulo 5 o, 

lisää 1 s (= neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein) ja neulo loput s:t oikein. Toista 1.-2. 

krs:ia vielä 38(40)44(46)50(53) kertaa =57(61)66(71)76(81) s. HUOM: Tee ainaoikein -neuleen 8. 

krs:lla kaksi napinläpeä näin: Neulo oikeasta reunasta 8 s, tee napinläpi (=ota lk puikolle, neulo 2 s o 

yhteen) ja neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 12 s, tee napinläpi ja neulo 10 s. 

Kun etukappaleen korkeus on 15(15,5)16(17)17,5(18) cm, jätä s:t odottamaan. 

 

Takakappaleen pääntie: Ota takakappaleen odottamassa olevat s:t työhön ja neulo 1.krs: nurjalta 

oikein. 2.krs: neulo oikein ja nosta krs:n lopussa 4 s neulomatta, lanka työn takana. Toista 1.-2. krs:ia ja 

tee samalla joka 2. krs 5 s:n päässä pääntieltä ylivetokavennus 3(3)3(4)4(4) kertaa 

=54(58)63(67)72(77) s. Kun pääntien korkeus on 46(46)46(50)50(50) krs, jatka kuten edellä, mutta 



lisää nyt 5 s:n päässä pääntieltä 1 s joka 2. krs 3(3)3(4)4(4) kertaa. Kun pääntien korkeus on 

10(10)10(11)11(11) cm, on takakappaleen pääntien valmis. 

Ota oikean etukappaleen s:t takakappaleen s:iden jatkoksi ja jatka ainaoikeaa kaikilla s:illa.  

 

HUOM: Tee 18.(22.)24.(24.)26.(30.) krs:lla 2 napinläpeä samaan linjaan kuin aiemminkin. 

Kun olet neulonut kaikilla s:illa 7(7,5)8(8)8,5(9) cm, päätä molemmista reunoista 

1x32(34)38(40)44(48) s. Jatka lopuilla 50(54)56(62)64(66) s:lla ainaoikeaa. Kun hihan pituus on 

8.(8.)6.(4.)2.(2.) krs, kavenna molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s ja toista sitten kavennukset 

joka 12.(10.)10.(10.)10.(10.) krs kunnes työssä on jäljellä 38(38)38(42)42(42) s. Kun hihan pituus on 

15,5(17)18,5(20)21,5(23,5) cm, päätä s:t. 

 

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

Ompele sivu- ja hihasaumat. Ompele pääntien reunusten päät olalla yhteen. Kiinnitä napit. 
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