
Tuscany Tweed 

Naisen liivi  

 

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

Langanmenekki: Schachenmayr Tuscany Tweed (55 % villaa, 30 % 

viskoosia, 15 % alpakkaa, 50 g =170 m)  

Prym puikot: 3 ja 3,5 mm sekä reunuksia varten pyöröpuikko 3 mm tai 

käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 1 nappi.  

Tiheys: 22 s ja 36 krs helmineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.  

Mallineuleet: 2-kertainen helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t 

oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 1 n, 1 o. 4.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat 

nurin. Toista 1.-4. krs:ia.  

Ainaoikein -neule: neulo kaikki krs:t oikein. 

 

Liivin mitat:  XS     S  M  L  XL 

Vartalonympärys  88  100     112     124    136 cm 

kokopituus   74         75       76       77     78 cm 

Langanmenekki: Schachenmayr Tuscany Tweed- lankaa 

vaaleansinistä (00053) 250     300     350      350     400 g 

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 99 (112) 125 (138) 151 s ja neulo 3 krs ainaoikeaa. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja jatka näin: Neulo reuna-s, 2 s ainaoikeaa, 93 (106) 119 (132) 145 s 2-

kertaista helmineuletta, 2 s ainaoikeaa ja tee reuna-s. Kun kappaleen korkeus on 20 cm, jatka kaikilla 

s:illa reuna-s:iden sisäpuolella 2-kertaista helmineuletta. Kun kappaleen korkeus on 55 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädenteitä varten joka 2. krs 1x3 (4) 5 (6) 7 s ja sitten reuna-s:n sisäpuolella 6 

(7) 8 (9) 10x1 s =81 (90) 99 (108) 117 s. Kun kappaleen korkeus on 74 (75) 76 (77) 78 cm, päätä 

s:t kerralla. 

 

Vasen etukappale: Luo ohuemmille puikoille 57 (64) 70 (77) 83 s ja neulo 3 krs ainaoikeaa. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja jatka näin: Neulo reuna-s, 2 s ainaoikeaa, 53 (60) 66 (73) 79 s 2-

kertaista helmineuletta ja tee reuna-s. Kun kappaleen korkeus on 20 cm, jatka kaikilla s:illa reuna-

s:iden sisäpuolella 2-kertaista helmineuletta. Kun kappaleen korkeus on 46 (47) 48 (49) 50 cm, 

kavenna kappaleen vasemmassa reunassa reuna-s:n sisäpuolella 1 s ja toista sitten kavennukset joka 4. 

krs 25 kertaa.  

HUOM: Muista tehdä sivussa kädentiekavennukset samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Kun 

kappaleen korkeus on 74 (75) 76 (77) 78 cm, päätä loput eli olan 22 (27) 31 (36) 40 s kerralla. 

 

Oikea etukappale: Tee vasemman etukappaleen peilikuvaksi.  

 

HUOM: Kun kappaleen korkeus on 43 (44) 45 (46) 47 cm, neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla 

etureunasta lähtien 5 s, päätä 3 s napinläpeä varten ja neulo krs loppuun. Luo napinläpi-s:t seuraavalla 

krs:lla uudelleen. 

 



Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olka- 

ja sivusaumat, jätä kuitenkin helmaan molempiin sivuihin 20 cm korkeat halkiot. Poimi etureunoista ja 

pääntien reunasta langan avulla pyöröpuikolle yhteensä 366 (370) 374 (378) 382 s ja neulo 

ainaoikein -neuletta 3 krs. Päätä s:t oikeaa neuloen. Kiinnitä vasempaan etureunaan 3 cm sisäpuolelle 

nappi napinläven korkeudelle. Poimi kädentien reunasta langan avulla pyöröpuikolle 96 (100) 104 

(108) 112 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin, 1 krs oikein ja 1 krs nurin. Päätä s:t oikeaa 

neuloen. Tee toinen kädentiereunus samoin. 
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