
 

Wool4future 

Neulottu huivi 

 

Koko: 36x190 cm. 

Lanka: Schachenmayr wool4future (35 CO, 33 PES, 30 

WO, 2 muut kuidut, 50 g =165 m). 300 g ruskeaa 

(00015). 

Prym puikot: 4 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 21 s ja 30 krs mallineuleita =10 x 10 cm.  

Ribbineule:: 1.krs: (np) 2 o, *3 n, 2 o*, toista *-*. 2.krs: 

(op) *2 n, 1 o, 1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo 2 n. Toista 

1.-2. krs:ia. 

2 reunasilmukkaa: Neulo työn oikealla puolella 

molemmissa reunoissa 2 s:lla näin: Nosta 1. s nurin 

neulomatta, lanka työn takana, neulo 1 o. Neulo nurjalla 

puolella molemmissa reunoissa 2 s:lla näin: Nosta 1. s 

nurin neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 n. 

Pintaneuleet: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

Toista 1.-12. krs:ia. 

 

Tee näin: Luo 76 s ja aloita ribbineule nurjan puolen krs:lla näin: Tee 2 reunasilmukkaa, neulo 2 o, 

toista 5 s:n mallikertaa 14 kertaa ja tee 2 reunasilmukkaa. Neulo jatkossa ribbineuletta 

reunasilmukoiden sisäpuolella tässä järjestyksessä vielä 80 krs. Aloita sitten pintaneuleet näin: Tee 2 

reunasilmukkaa, toista 2 s:n mallikertaa piirroksen A mukaan 4 kertaa (=8 s), neulo 12 s piirroksen B 

mukaan, sitten 4 s piirroksen C mukaan, toista 6 s:n mallikertaa piirroksen D mukaan 4 kertaa (=24 

s), neulo 4 s piirroksen E mukaan ja 12 s piirroksen B mukaan, toista 2 s:n mallikertaa piirroksen A 

mukaan (=8 s) ja tee 2 reunasilmukkaa. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä ja toista 1.-12. krs:ia 34 

kertaa sekä tee vielä 1.-2. krs:t. Aloita sitten ribbineule oikean puolen krs:lla näin: Tee 2 

reunasilmukkaa, toista ribbineuleen 5 s:n mallikertaa 14 kertaa, neulo 2 n ja tee 2 reunasilmukkaa. 

Neulo s:t tässä järjestyksessä yhteensä 80 krs ajan. Päätä seuraavalla krs:lla kaikki s:t ribbineuletta 

neuloen. 

 

VIIMEISTELY: Levitä huivi alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta sumuttamalla ja anna kuivua. 

 

 

 

 

 

Copyright: MEZ GmbH        

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava  

puh 09-274871  

 www.prym.fi   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


