
 

Regia Premium Cashmere  

Neulottu patenttineuleinen huivi 

 

Koko: 30x180 cm 

Lanka: Regia Premium Cashmere (65 villa, 25 polyamidi, 10 kashmir, 100 g =400 

m) tai Regia Premium Silk (55 villa, 25 polyamidi, 20 silkki, 100 g =400 m). 

Regia Premium Cashmere tai Silk -lankaa 

siniharmaata (50) 100 g 

tummanharmaata (95) 100 g 

 

Prym pyöröpuikot: Nro 3-3,5 ja 4-5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 25 s ja 35 krs hieman venytettyä yksinkertaisella langalla ja ohuemmilla 

puikoilla neulottua joustinneuletta = 10 cm. 14 s ja 32 krs kaksinkertaisella 

langalla ja paksummilla puikoilla neulottua 2-väristä patenttineuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Reunasilmukat: neulo siniharmaan krs:n alussa 

1. s takareunastaan oikein ja nosta krs:n viimeinen s nurin neulomatta, lanka työn 

edessä. Nosta tummanharmaan krs:n alussa ja lopussa 1 s neulomatta. 2-värinen 

patenttineule: 1.krs: (op) siniharmaalla reuna-s, *nosta 1 s nurin neulomatta + lk 

(lanka työn edessä, kun nostat s:n, vie lanka oikean puikon yli työn taakse), neulo 

1 o*, toista *-* ja nosta 1 s nurin lk:n kanssa neulomatta, neulo reuna-s. Siirrä s:t 

puikon toiseen päähän. 2.krs: (op) tummanharmaalla reuna-s, *neulo seuraava s 

+ edellisen krs:n lk nurin yhteen, nosta 1 s nurin neulomatta + lk*, toista *-*, 

neulo 1 s + edellisen krs:n lk nurin yhteen ja neulo reuna-s. Käännä työ. 3.krs: 

(np) siniharmaalla reuna-s, *nosta 1 s nurin neulomatta + lk, neulo 1 s + edellisen krs:n lk nurin yhteen*, toista *-

* ja nosta 1 s nurin neulomatta + lk, neulo reuna-s. Siirrä s:t puikon toiseen päähän. 4.krs: (np) tummanharmaalla 

reuna-s, *neulo seuraava s + edellisen krs:n lk oikein yhteen, nosta 1 s nurin neulomatta + lk*, toista *-*, neulo 1 

s + edellisen krs:n lk oikein yhteen ja neulo reuna-s. Käännä työ. 5.krs: (op) siniharmaalla reuna-s, *nosta 1 s nurin 

neulomatta + lk, neulo 1 s + edellisen krs:n lk oikein yhteen*, toista *-* ja nosta 1 s nurin neulomatta + lk, neulo 

reuna-s. Siirrä s:t puikon toiseen päähän. Toista jatkossa 2.-5. krs:ia.  

 

Neulo näin Luo paksummalle pyöröpuikolle 2-kertaisella siniharmaalla langalla 43 s ja neulo nurjalla reuna-s, *1 o, 

1 n*, toista *-* ja neulo 1 o, reuna-s. Aloita sitten mallineuleet näin: *Neulo paksummalla puikolla 20 cm 2-

kertaisella langalla 2-väristä patenttineuletta ja sitten 6 cm ohuemmalla puikolla yksinkertaisella siniharmaalla 

langalla joustinneuletta*, toista *-*. Lopeta patenttineule aina sen 3. krs:een. Kun huivin pituus on n. 176 cm, olet 

tehnyt 7 patenttiraitaa ja viimeksi patenttineuleen 3. krs:n, neulo vielä työn oikealta puolelta 2-kertaisella 

siniharmaalla langalla näin: Reuna-s sitten vuorotellen 1 s langankierron kanssa oikein yhteen ja 1 s nurin ja tee 

lopuksi reuna-s. Päätä s:t löyhästi. 

 

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