
Regia Premium Silk  

Neulottu turkoosi huivi 

 

Koko: Sivun pituus n. 108 cm ja keskiosan korkeus n. 54 cm. 

Lanka: Regia Premium Silk (100 g = 420 m) -lankaa turkoosia (00060) 

200 g, sinistä (00065) 100 g ja tummansinistä (00056) 100 g. 

Prym puikot: 100 cm pitkä pyöröpuikko nro 3 ja 2 suoraa puikkoa 

nro 3 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 20 s ja 40 krs pitsineuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein. Pitsineule: Neulo 

ruutupiirroksen A mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean puolen 

krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t sekä ainaoikein -neuleiset s:t oikein ja 

nurjat s:t sekä langankierrot nurin. Tee piirroksesta ensin 1.-18. krs:t ja 

toista sitten 19.-28. krs:ia. Tee samalla lisäyksiä piirroksen mukaan, 

työhön tulee joka 2. krs 6 uutta silmukkaa. Piirrokseen on erotettu 

harmaalla värillä 10 s:n mallikerta, joka toistuu. 10. krs:n aikana työhön 

tulee aina uudet 10 s:n mallikerrat. Reunuspitsi: Neulo ruutupiirroksen 

B mukaan. Piirroksessa on kaikki krs:t. Neulo työn oikean puolen krs:t 

oikeasta reunasta vasempaan ja nurjan puolen krs:t vasemmasta 

reunasta oikeaan. Toista 1.-4. krs:ia 4 kertaa ja tee vielä 1.-2. krs:t =18 

krs. 

 

Huivi aloitetaan keskeltä ja siihen tehdään 3 kolmiota: Luo apulangalla 

suorille puikoille 2 s. Neulo sitten näillä s:illa turkoosilla langalla 10 krs 

ainaoikeaa. Neulo pyöröpuikolla suoran puikon 2 s, poimi kaitaleen 

pitkästä sivusta 5 s ja neulo ne oikein, pura vielä apulanka pois ja neulo 

s:ista 2 s =9 s.  

Aloita sitten pitsineule piirroksen A mukaan. 1.krs: 2 s o, *ota lk puikolle, neulo 1 s o, ota lk puikolle, 

neulo 1 s o (=kolmioiden välinen s)*, toista *-* vielä kerran, ota lk puikolle, neulo 1 s o, ota lk 

puikolle ja neulo 2 s o =15 s. Neulo sitten 2.-18. krs:t kerran =63 s. 19.-28. krs:t kerran =93 s. Toista 

19.-28. krs:ia vielä 14 kertaa =513 s ja 168 krs. Tee vielä 19.-26. krs:t kerran =537 s ja 176 krs. 

Vaihda työhön sininen lanka ja jatka pitsineuletta 20 krs, tee viimeksi 26. krs. Työssä on nyt 597 s ja 

196 krs. Molemmissa reunoissa on 2 ainaoikein -neuleista silmukkaa ja jokaisessa 3:ssa kolmiossa on 

197 s sekä molemmissa kulmissa on 1 s.  

 

Reunus: Vaihda työhön tummansininen lanka ja aloita pitsineule piirroksen B mukaan näin: Aloita 

piirros sen oikeasta reunasta (=5 +1 s), *toista 12 s:n mallikertaa 16 kertaa (=192 s), neulo piirroksen 

keskimmäiset s:t (=6 + 2 s)*, toista *-* vielä kerran, toista 12 s:n mallikertaa 16 kertaa ja neulo 

piirroksen viimeiset s:t (=4 + 1 s) =603 s. Jatka pitsineuletta piirroksen mukaan, toista 1.-4. krs:ia 

yhteensä 4 kertaa ja neulo vielä 1.-2. krs:t (=18 krs). Päätä nämä 657 s löyhästi nurjaa neuloen. 

 

Viimeistely: Päätä langanpäät. Levitä huivi alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta 

ja anna kuivua. 
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