
Tuscany Tweed  

Miehen jakku 

 

Koko: S (M) L.  

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

15 % alpakka, 50 g =170 m)  

Prym pyörö- ja sukkapuikot: 3 ja 3,5 mm tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 5 nappia.  

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

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Ribbineule tasona: 1.krs: *3 o, 1 n, 1 o*, toista *-*. 2.krs: (nurjan 

puolen krs) *1 o, 1 n, 1 o, 2 n*, toista *-*. Toista 1.-2. krs:ia.  

Ribbineule suljettuna neuleena: 1.krs: *3 o, 1 n, 1 o*, toista *-*.  

2.krs: (oikean puolen krs) *2 o, 1 n, 1 o, 1 n*, toista *-*. Toista 1.-2. 

krs:ia.  

Sileä oikea neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Jakun mitat:   S    M    L 

Vartalonympärys        104      112      120 cm 

kokopituus                  63        65        67 cm 

hihan sisäpituus            47        46        45 cm 

Langanmenekki: Schachenmayr Tuscany Tweed- lankaa 

ruskeaa (00010  350      400       450 g 

 

Aloita pääntieltä: Luo 83 s paksummalle pyöröpuikolle ja neulo tasona nurjalta 1 krs ja laita samalla 

merkit raglanlisäyksiä varten näin: Neulo 2 n (=vasen etukappale), laita merkki, neulo 2 o, laita merkki, 

neulo 17 n (=vasen hiha), laita merkki, neulo 2 o, laita merkki, neulo 37 n (=takakappale), laita merkki, 

neulo 2 o, laita merkki, neulo 17 n (=oikea hiha), laita merkki, neulo 2 o, laita merkki, neulo 2 n (= 

oikea etukappale). Neulo jatkossa merkkien välissä aina 2 s sileää oikeaa neuletta ja muuten 

ribbineuletta. Lisää samalla merkkien kohdilla 1 s ensin joka 2. krs 20 (27) 34 kertaa ja sitten joka 4. 

krs 10 (8) 6 kertaa. Työhön tulee siis lisäyskerroksella 8 uutta s:aa, tee lisäykset aina siten, että neulot 

2 s:n välisen lankalenkin kiertäen ribbineuletta. HUOM: Lisää samalla etukappaleen pääntietä varten 

molemmissa reunoissa reuna-s:n sisäpuolella 1 s joka 4. krs 16 kertaa. Kun raglan korkeus on 22 (24) 

26 cm ja työssä on 355 (395) 435 s, jätä molempien hihojen 79 (89) 99 s odottamaan ja neulo 

alaosa ensin. 

 

Etu- ja takakappaleen alaosa: Luo hihojen tilalle molempiin sivuihin 6 uutta s:aa ja jatka näillä kaikilla 

209 (229) 249 s:lla ribbineuletta 35 cm. Vaihda työhön ohuempi pyöröpuikko ja neulo vielä 

joustinneuletta 6 cm. Päätä s:t. 

 

Hihat: Poimi kädentien alapuolelta 6 s ja neulo näillä 85 (95) 105 s:lla ribbineuletta suljettuna 

neuleena. Merkitse heti alapuolelta 2 keskimmäistä s:aa ja neulo sitten merkin jälkeen 2 s o yhteen ja 

tee ennen merkkiä ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun 

yli). Toista tällaiset kavennukset joka 8. (6.) 5. krs 15 (20) 25 kertaa =55 s. Kun hihan pituus on 41 



(40) 39 cm, vaihda työhön ohuemmat puikot, kavenna 1 s ja neulo näillä 54 s:lla joustinneuletta 6 

cm. Päätä s:t joustetta neuloen. Tee toinen hiha samoin. 

 

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

kainalosaumat. Poimi pääntien reunasta langan avulla ohuemmalle pyöröpuikolle 372 (380) 388 s ja 

neulo joustinneuletta. Kun reunuksen korkeus on 1,5 cm, tee nurjan puolen krs:lla vasempaan 

etureunaan 5 napinläpeä tasavälein siten, että alin tulee 1,5 cm päähän helmasta ja ylin tulee pääntien 

viistotuksen alareunaan. Tee napinläpi aina siten, että päätät 2 s ja luot ne seuraavalla krs:lla 

uudelleen. Kun reunuksen korkeus on 3,5 cm, päätä s:t joustetta neuloen. Kiinnitä lopuksi napit. 
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