
 

Regia Premium Merino Yak TAI Merino Yak Color 

 

Neulottu mintunvihreä tai kirjava hartiahuivi  

Helman leveys 140 cm ja huivin korkeus 48 cm 

Lanka: Regia Premium Merino Yak Color tai Regia Premium Merino 

Yak (58 villa, 28 polyamidi, 14 jakki, 100 g =400 m). 

Prym puikot: Pitkä pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

Pitsineule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on 

vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla muuten nurin, mutta 

neulo 12., 16. ja 20. krs:t oikein. Reunasilmukat: neulo aina krs:n 1. 

s oikein ja nosta krs:n viimeinen s neulomatta, lanka työn edessä. 

Langan menekki 

Regia Premium Merino Yak Color -lankaa 

sini-musta-beigekirjavaa (08508) 200 g 

tai Regia Premium Merino Yak  

mintunvihreää (07513)  200 g 

 

Aloita yläreunan keskeltä Luo 3 s ja neulo 1.krs: (op) lisää 1 s 

(=neulo s etu- ja takareunastaan oikein), neulo 1 s o, lisää 1 s =5 s. 

2. ja muutkin nurjan puolen krs:t: neulo nurin. 3.krs: reuna-s, lisää 1 

s, neulo 1 s o, lisää 1 s ja tee reuna-s =7 s. 5.krs: reuna-s, lisää 1 s, 

neulo 3 s o, lisää 1 s ja tee reuna-s =9 s. 7.krs: reuna-s, 1 s o, *ota 

lk (=langankierto) puikolle, neulo 1 s o*, toista *-* vielä 5 kertaa ja 

tee reuna-s =15 s. 9.krs: reuna-s, 1 s o, *ota lk puikolle, neulo 2 s 

o*, toista *-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 3 s o, *ota lk 

puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 1 s o ja tee reuna-s =21 s. 11.krs: 

reuna-s, 1 s o, *ota lk puikolle, neulo 3 s o*, toista *-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 5 s o, *ota lk 

puikolle, neulo 3 s o*, toista *-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 1 s o ja tee reuna-s =27 s. 13.krs: 

reuna-s, 1 s o, *ota lk puikolle, neulo 4 s o*, toista *-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 7 s o, *ota lk 

puikolle, neulo 4 s o*, toista *-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 1 s o ja tee reuna-s =33 s. Jatka tähän 

tapaan sileää neuletta ja lisää samalla aina oikean puolen krs:illa 6 s samoissa kohdin kuin edellä. 

Kun työssä on 167 krs ja 495 s, aloita pitsineule reuna-s:n sisäpuolella piirroksen oikeasta reunasta, 

toista 12 s:n mallikertaa 41 kertaa, neulo piirroksen viimeinen s ja tee reuna-s. Kun olet neulonut 

piirroksen valmiiksi (=20 krs), neulo vielä 1 krs oikein ja päätä s:t nurjalta puolelta nurjaa neuloen. 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= oikea s  

= nurja s 

= ota langankierto puikolle 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli 

= nosta 2 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostetut s:t neulotun yli 
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