
Tuscany Tweed 

Naisen liivi 

 

Koko: XS (S) M (L) XL.  

Lanka: Schachenmayr Tuscany Tweed (55 % villaa, 30 % viskoosia, 

15 % alpakka, 50 g =170 m)  

Prym pyöröpuikot: 3,5 mm, (pituus 40 cm, 80 cm ja 120 cm) tai 

käsialan mukaan.  

Tiheys: 20 s ja 32 krs ribbineuletta = 10 cm.  

Mallineuleet: Ribbineule: 1.krs: *3 o, 3 n*, toista *-*. 2.krs: neulo 

työn oikealla puolella oikein tai nurjalla nurin. Toista 1.-2. krs:ia.  

Olkapäiden lisäykset: Merkitse 2x9 s (=3 o, 3 n, 3 o). Lisää sitten 

merkittyjen s:iden molemmin puolin 1 s joka krs, työhön tulee aina 

4 uutta s:aa. Tee lisäykset siten, että neulot kahden s:n välisen 

lankalenkin kiertäen ribbineuletta. 

 

Liivin mitat:            XS      S      M       L      XL 

Vartalonympärys  92   100   108    116    124 cm 

kokopituus    63     65   66,5     68      70 cm 

Langanmenekki: Schachenmayr Tuscany Tweed- lankaa 

tummanharmaata (00097)     200    250  250    300    300 g 

 

Aloita pääntieltä: Luo 61 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. Aloita sitten ribbineule tasona näin: Reuna-s, 

4 o, 3 n, *3 o, 3 n*, toista *-* ja neulo 4 o, reuna-s. HUOM: Laita samalla merkit olkapäiden lisäyksiä 

varten näin: 2 s oikeaa etukappaletta varten, laita merkki, 9 s olkakaitaletta varten, laita merkki, 39 s 

takakappaleelle, laita merkki, 9 s olkakaitaletta varten, laita merkki ja 2 s vasenta etukappaletta varten. 

Tee sitten ylläolevan ohjeen mukaan olkapäiden lisäysmerkkien kohdilla lisäykset joka krs 

20(22)24(26)28 kertaa.  

HUOM: Lisää samalla etukappaleen pääntien molemmissa reunoissa reuna-s:n sisäpuolella 1 s joka 2. 

krs 11 kertaa. Kun kappaleen korkeus on 6(7)7,5(8)9 cm (=20(22)24(26)28 krs), jätä molemmat 

olkakaitaleet eli 2x9 s odottamaan.  

HUOM: Kun kappaleen korkeus on 7 cm (=22 krs), luo etukappaleen silmukoiden väliin 13 s. 

Etu- ja takakappaleella on nyt 79(83)87(91)95 s.  

 

Takakappale: Jatka ribbineuletta tasona ensin 14,5(15)15(15,5)16 cm. Lisää sitten molemmissa 

reunoissa reuna-s:n sisäpuolella 1 s joka 2. krs 8(10)12(14)16 kertaa =95(103)111(119)127 s. Kun 

olet pelkästään takakappaleella neulonut 17(18)19(20)21 cm, jätä s:t odottamaan. 

 

Etukappale: Neulo kuten takakappale. 

 

Neulo sitten kaikki s:t samalle pyöröpuikolle, neulo 1. krs:lla molempien kappaleiden rajakohdissa 2 s 

yhteen =188(204)220(236)252 s. Jatka ribbineuletta suljettuna neuleena 23 cm.  

Jatka sen jälkeen vain takakappaleen 94(102)110(118)126 s:lla tasona ribbineuletta ja kavenna samalla 

molemmissa reunoissa 1 s näin: Neulo reuna-s, 2 o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, 

neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 5 



s, neulo 2 s o yhteen, 2 o ja tee reuna-s. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 11 kertaa 

=70(78)86(94)102 s. Kun halkion korkeus on 15 cm, päätä s:t ribbineuletta neuloen. 

Tee etukappaleella muuten samoin, mutta kavenna nyt joka 4. krs molemmissa reunoissa 3 s:n 

sisäpuolella 1 s vain 8 kertaa. Kun halkion korkeus on 10 cm, päätä loput 78(86)94(102)110 s 

ribbineuletta neuloen. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Poimi pääntien 

reunasta langan avulla pyöröpuikolle 108 s ja neulo suljettuna neuleena ribbineuletta 5 cm. Päätä s:t 

ribbineuletta neuloen. Poimi kädentien reunasta langan avulla pyöröpuikolle 84(88)92(96)100 s ja 

neulo niiden väliin olkakaitaleen odottamassa olevat 9 s. Neulo näillä s:illa suljettuna neuleena 3 krs 

nurin, päätä s:t nurjaa neuloen. Tee toinen kädentiereunus samoin. 
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