
 
Perfect Reflect 
 
Rannekkeet 
 
Koko: aikuisen 
Lanka: Perfect Reflect sininen (1096), (20% villa, 65% 
akryyli, 15% polyesteri, 100 g = n. 80 m) 
Langan menekki: 2 kerää, mallisäärystimet 135 g 
Prym puikot: Sukkapuikot nro 6 tai käsialan mukaan 
Mallineuleet: Helmineuletta ja 6 s:n palmikko 
Helmineule:  1. krs *neulo 1 o, 1 n*, toista *-* krs 
loppuun. 
Seuraavilla kerroksilla neulo aina puikolla oleva oikea s 
nurin ja nurja s oikein                                                 
Malli: Noon knit, Outi Markkanen 
 
 
Luo 30 s ja neulo kahdella sukkapuikolla tasona: 
1. krs 3 o, 2 n, neulo seuraavilla 20 s:lla helmineuletta, 2 n, 3 o 
2.krs 3 n, 2 o, neulo seuraavilla 20 s:lla helmineuletta, 2 o, 2 n 
Toista kerrokset 1-2 vielä 4 x. 
Jaa silmukat sukkapuikoille (8+7+8+7 s). Puikkojen numerointi alkaa työn oikealta puolelta kerroksen 
alusta. 
Pura viimeisimmät 3 o s puikolle V ja jätä puikko työn eteen. Neulo IV puikolla I puikon 3 oikeaa silmukkaa. 
Siirrä puikolta V 3 s puikolle I (1. palmikonkääntö). 
 *Jatka neulomista pyörönä 8 krs. Jätä viimeiseltä kerrokselta 3 viimeisintä oikeaa silmukkaa neulomatta. 
Jätä puikko työn eteen. Neulo IV puikolla I puikon 3 o s. Siirrä puikolta V 3 s puikolle I* (2. palmikonkääntö).  
Toista *-* vielä 2 x.  
Neulo puikot I – IV. Käänny. (jatka neulomista tasona). Neulo työn nurjalta puolelta puikko IV, neulo 
puikolta III 4 s, käänny. 
Ota 1. s neulomatta puikolle kuin neuloisit sen nurin (lanka menee puikon yli, puikolla on s+langankierto 
yhdessä). Neulo työn oikealta puolelta puikko III loppuun + puikko IV. Käänny. 
Neulo työn nurjalta puolelta puikko IV, neulo puikolta III 2 s, käänny. Ota 1. s neulomatta puikolle. Neulo 
työn oikealta puolelta puikko III loppuun + puikko IV. Käänny. 
Neulo nurjalta puikolta IV 7 s, käänny. Ota 1. s neulomatta puikolle. Neulo työn oikealta puolelta puikko IV 
loppuun.  
Neulo nurjalta puikot IV-I. Neulo kääntymiskohtien s+langankierto yhdeksi silmukaksi. Käänny. 
Neulo työn oikealta puolelta puikko I, neulo puikolta II 4 s, käänny. Ota 1. s neulomatta puikolle. 
Neulo työn nurjalta puolelta puikko II loppuun + puikko I. Käänny. 
Neulo työn oikealta puolelta puikko I, neulo puikolta II 2 s, käänny. Ota 1. s neulomatta puikolle. 
Neulo työn nurjalta puolelta puikko II loppuun + puikko I. Käänny. 
Neulo oikealta puolelta puikolta I 7 s, käänny. Ota 1. s neulomatta puikolle. Neulo työn nurjalta puolelta 
puikko Ioppuun. 
Neulo työn oikealta puolelta puikot I-IV, mutta jätä 3 viimeisintä oikeaa silmukkaa neulomatta. Jätä puikko 
työn eteen.  Neulo IV puikolla I puikon 3 o s. Siirrä puikolta V 3 s puikolle I. 
Päätä silmukatalkaen puikolta I. 
Katkaise lanka, pujota se silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele langat.  
Neulo toinen ranneke samoin. 
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