
Unikkoneule raglanhihoilla koko XS 
 

Lanka: Drops Air tai Sandnes Garn Kos (neuletiheys noin 10 x 10 cm = 17 s x 22 krs, juoksevuus 50 g 
= 150 m) 

Menekki: 200 g taustaväriä ja 250 g unikkojen väriä 

Puikot: koon 4,5 pyöröpuikot (40 tai 60 cm), koon 5,5 pyöröpuikot (60 ja/tai 80 cm) sekä 
halutessasi hihoihin sukkapuikot 4,5 ja 5,5 

Neuleen mitat: olka–helma noin 77 cm ja rinnanympärys noin 90 cm, hihan pituus (kainalosta alas) 
noin 49 cm. 

Etu- ja takakappale  

Luo koon 4,5 puikoille 86 silmukkaa unikkojen värillä. Neulo joustinneuletta (1o 1n) 4 cm. 

Vaihda koon 5,5 pyöröpuikkoon. Neulo jatkossa sileää neuletta. Neulo aluksi lyhennettyjä 
kerroksia unikkojen värillä neuleen niskapuolelle, jotta kaula-aukko asettuu paremmin. Neulo 
näin: 

Neulo kerroksen vaihtumiskohdasta (keskitaka) lähtien 7 silmukkaa. Siirrä lanka työn eteen, nosta 
seuraava silmukka neulomatta, siirrä lanka takaisin työn taa, siirrä nostettu silmukka takaisin 
vasemmalle puikolle. Käännä työ. 

Neulo nurjalla puolella 14 silmukkaa. Siirrä lanka työn taa, nosta seuraava silmukka neulomatta, 
siirrä lanka työn eteen, siirrä nostettu silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. 

Neulo oikealla puolella 21 silmukkaa. Siirrä lanka työn eteen, nosta seuraava silmukka neulomatta, 
siirrä lanka takaisin työn taa, siirrä nostettu silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. 

Neulo nurjalla puolella 28 silmukkaa. Siirrä lanka työn taa, nosta seuraava silmukka neulomatta, 
siirrä lanka työn eteen, siirrä nostettu silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. 

Neulo oikealla puolella 35 silmukkaa. Siirrä lanka työn eteen, nosta seuraava silmukka neulomatta, 
siirrä lanka takaisin työn taa, siirrä nostettu silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. 

Neulo nurjalla puolella 42 silmukkaa. Siirrä lanka työn taa, nosta seuraava silmukka neulomatta, 
siirrä lanka työn eteen, siirrä nostettu silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. 

Neulo oikealla puolella 21 silmukkaa. Olet nyt keskellä työn takana. 

Neulo seuraava kerros oikein unikoiden värillä ja kiinnitä samalla työhön silmukoiden väliin neljä 
silmukkamerkkiä, joiden kohdalla tehdään jatkossa raglanlisäykset. Neulo 14 s, lisää merkki, neulo 



14 s, lisää merkki, neulo 29 silmukkaa, lisää merkki, neulo 14 silmukkaa, lisää merkki, neulo loput 
15 silmukkaa. 

Aloita unikkokuvion neulonta (mallikuviot löydät tiedoston lopusta). Langanjuoksujen 
kuljetuksessa ja sitomisessa neuleeseen voit hyödyntää esimerkiksi tikapuutekniikkaa. Tee tällöin 
tikapuut 5 silmukan välein (mallikuviossa aina paksun ja ohuemman merkkiviivan kohdille).  

Neulo mallikuviota tässä järjestyksessä: keskeltä takaa alkaen A.1, hiha, A.2, hiha, A.3. Parillisilla 
kerroksilla tee raglanlisäykset kunkin silmukkamerkin kohdalla seuraavasti: kun merkkiä edeltää 1 
silmukka, nosta kahden silmukan välinen lanka ja neulo siihen silmukka kiertäen oikein, neulo 2 
silmukkaa, nosta kahden silmukan välinen lanka ja neulo siihen silmukka kiertäen oikein. Toista 
lisäykset jokaisen merkin kohdalla. (Mallikuviossa lisäyskohdat on merkitty pienellä ympyrällä.)  

Kun olet neulonut mallikuvion kerroksen 40, neulo seuraava kerros näin: neulo ensimmäiseen 
silmukkamerkkiin saakka (puolikas takakappale), siirrä hihan silmukat odottamaan apulangalle tai 
toiselle pyöröpuikolle, luo hihan silmukoiden tilalle 8 silmukkaa, neulo seuraavaan 
silmukkamerkkiin saakka (etukappale), siirrä hihan silmukat odottamaan apulangalle tai toiselle 
pyöröpuikolle, luo hihan silmukoiden tilalle 8 silmukkaa, neulo mallikuvio loppuun. 

Jatka etu- ja takakappaleen neulomista pyörönä mallikuvion mukaan. Työssä on nyt 154 silmukkaa. 

Kun olet neulonut mallikuvion rivin 118 (jos haluat työstä lyhyemmän, voit siirtyä tähän 
vaiheeseen jo aikaisemmin), neulo vielä mallikuviota seuraavilla 38 silmukalla. Vaihda sitten 
työhön koon 4,5 pyöröpuikko. Katkaise taustavärin lanka. Neulo yksi kerros (kerroksen 
vaihtumiskohta nyt työn sivureunalla) unikoiden värillä ja lisää tasavälein yhteensä 30 silmukkaa 
(neulo 4 silmukkaa, lisää silmukka langankierrolla, tämän jälkeen lisää silmukka aina 5 silmukan 
välein, neulo viimeiset 5 silmukkaa). Päätä samalla tikapuusilmukat neulomalla ne yhteen 
seuraavan tavallisen silmukan kanssa. Lisäyskerroksen jälkeen työssä 184 silmukkaa. 

Resorit  

Aloita seuraavaksi resoreiden neulonta. Työn etu- ja takapuolelle tehdään kumpaankin erilliset 
resorit, jolloin työn sivuille syntyy halkiot. 

Neulo nyt etukappaleen resori seuraavasti: neulo seuraavilla 92 silmukalla näin: nosta 
reunasilmukka neulomatta, *1 o, 1n*, toista *–*, viimeinen silmukka oikein. Käännä työ ja neulo 
resoria nurjalta puolelta näin: nosta reunasilmukka neulomatta, *1 o, 1n*, toista *–*, viimeinen 
silmukka oikein. Jatka näin, kunnes resorin pituus on 8 cm. Päätä silmukat. 

Neulo nyt takakappaleen resori samoin kuin etukappaleella (neulo ensimmäinen kerros työn 
oikealta puolelta). 

Hihat  

Hiha neulotaan suljettuna neuleena. 



Ota puikoille hihaa odottavat silmukat. Aloita neulominen mallikuviota seuraten poimimalla 
keskeltä hihan alta 4 silmukkaa. Neulo hihan silmukat mallikuvion mukaan ja poimi lopuksi hihan 
alta vielä 4 silmukkaa. Jatka neulomista ja tee kavennukset mallikuvion mukaan. 

Kun olet neulonut mallikuvion loppuun, vaihda työhön koon 4,5 puikot. Neulo yksi kerros 
unikkojen värillä ja lisää samalla tasavälein 4 silmukkaa. Päätä samalla tikapuusilmukat neulomalla 
ne yhteen seuraavan tavallisen silmukan kanssa. Neulo joustinneuletta (1 o, 1 n) 8 cm. Päätä 
silmukat. 

Viimeistely  

Päättele langat. Viimeistele esimerkiksi höyryttämällä.  

Valmista!  

Enää on jäljellä vain viimeinen ja paras vaihe, eli valmiista neuleesta nauttiminen <3 Jos jaat kuvan 
neuleestasi, olisi ihanaa, jos merkitsisit meidät (@kaksosflikat) kuvaasi ja käytät aihetunnistetta 
#unikkoneule. Jaa myös ohjetta rohkeasti eteenpäin!  





 


