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Ohje Koot
48/50 (56/62) 68/74 (80/86) 92
(104) 
= 0/1 kk (1/3 kk) 6/9 kk (12/18 kk) 2 v
(4 v)

Neuletiheys
26 s x 31 krs = 10 x 10 cm

Lanka ja menekki

sävy 6324 (maleerattu sininen)
50 (50) 100 (100) 100 (100) g, 
sävy 8063 (tummanvihreä) 50
(50) 50 (100) 100 (100) g

Sandnes Garn Sisu

Puikot
Koon 3 sekä koon 3,5 pyöröpuikko
(esim. 60 cm) sekä koon 3 ja 3,5
sukkapuikot (jos neulot hihat
magic loop -tekniikalla, tarvitset
vain pyöröpuikot ko'oissa 3 ja 3,5). 

Muut tarvikkeet
Nappeja 5 (5) 6 (6) 7 (7) kpl, neula

Mitat
rinnan- ja vyötärönympärys 46
(50) 54 (58) 62 (65) cm
kokonaispituus 22 (26) 27 (32)
32 (38) cm
hihan pituus kainalosta
alaspäin 13 (15) 18 (21) 23 (26) cm



Neuletakki neulotaan tasoneuleena ylhäältä alas.

Ylävartalo

Luo koon 3 mm pyöröpuikolle sinisellä langalla 80 (84) 88 (92) 96 (100) s.
Nosta kerroksen ensimmäinen silmukka neulomatta ja neulo muilla
silmukoilla joustinneuletta (1 o, 1n). Neulo näin 6 kerrosta (ensimmäinen
kerros = työn oikea puoli). 3. joustinneulekerroksella tee ensimmäinen
napinläpi.

NAPINLÄPI:
Kun oikean puolen kerroksella on jäljellä 4 s, päätä seuraavat
kaksi silmukkaa ylivetokavennuksin. Neulo viimeiset kaksi
silmukkaa joustinneuletta. Seuraavalla kerroksella luo
päätettyjen silmukoiden tilalle kaksi silmukkaa.

HUOM: Työn edetessä toista napinläpiä 5 (6) 5 (6) 5 (6) cm välein aina
työn oikealla puolella.

Kun olet neulonut joustinneuletta 5 kerrosta, neulo vielä yksi kerros
joustinneuletta ja lisää samalla työhön neljä silmukkamerkkiä: neulo 18
(18) 19 (19) 20 (21) s, lisää silmukkamerkki, neulo 8 (10) 10 (12) 12 (12) s, lisää
silmukkamerkki, neulo 28 (28) 30 (30) 32 (34) s, lisää silmukkamerkki,
neulo loput 18 (18) 19 (19) 20 (21) s.

Vaihda koon 3,5 mm pyöröpuikkoon. Neulo kummassakin reunassa 6
reunasilmukkaa ainaoikeaa. Muilla silmukoilla neulo sileää neuletta.
Aloita heti ensimmäisellä kerroksella (= oikea kerros) raglanlisäykset. 



Vartalo

Jatka lisäyksiä jokaisella oikean puolen kerroksella, kunnes
lisäyskerroksia on kertynyt yhteensä 15 (18) 19 (21) 22 (24). Työssä on nyt
yhteensä 200 (228) 240 (260) 272 (292) s.

Neulo viimeisen raglanlisäyksen jälkeen vielä yksi kerros työn nurjalla
puolella. 

RAGLANLISÄYKSET:
Kun merkkiä edeltää 1 silmukka, tee langankierto. Neulo 1 s,
siirrä silmukkamerkki puikolta toiselle, neulo 1 s, tee
langankierto. Toista sama jokaisen merkin kohdalla.
Seuraavalla kerroksella neulo langankierto kiertäen, jotta
työhön ei muodostu reikää.

Seuraavalla kerroksella jaa työ vartalokappaleeseen ja hihoihin: neulo 33
(36) 38 (40) 42 (45) s, siirrä seuraavat 38 (46) 48 (54) 56 (60) s (= hiha)
apulangalle tai toiselle pyöröpuikolle odottamaan, luo hihan silmukoiden
tilalle 4 (3) 4 (6) 6 (5) s, neulo 58 (64) 68 (70) 76 (82) s, (= takakappale),
siirrä seuraavat 38 (46) 48 (54) 56 (60) s (= hiha) apulangalle tai toiselle
pyöröpuikolle odottamaan, luo hihan silmukoiden tilalle 4 (3) 4 (6) 6 (5) s,
neulo loput 33 (36) 38 (40) 42 (45) s.

Neulo yksi kerros työn nurjalta puolelta. Seuraavalla oikean puolen
kerroksella aloita mallikuvion neulonta. Neulo molemmissa reunoissa 6
reunasilmukkaa ja muilla silmukoilla neulo mallikuviota. Mallikuvio
toistuu 12 (13) 14 (15) 16 (17) kertaa. Mallikuvion rivin 21 jälkeen katkaise
sininen lanka ja neulo riviltä 22 eteenpäin myös reunasilmukat vihreällä
langalla. 

Neulo vihreällä värillä, kunnes viimeiseen napinläpeen on matkaa 2 cm ja
olet viimeksi neulonut nurjan puolen kerroksen. Vaihda koon 3 mm
pyöröpuikkoon. Nosta kerroksen ensimmäinen silmukka neulomatta ja
neulo muilla silmukoilla joustinneuletta (1 o, 1n). Neulo joustinneuletta 2
kerrosta. Seuraavalla kerroksella tee napinläpi. Neulo, kunnes olet
neulonut joustinneuletta yhteensä 6 kerrosta. Päätä silmukat seuraavalla
kerroksella.



Hiha

Ota 3,5 mm pyöröpuikolle toisen hihan apulangalla odottavat silmukat.
Aloita neulominen sinisellä langalla poimimalla hihan alta keskeltä
alkaen 2 (2) 2 (3) 3 (3) silmukkaa. Neulo hihan silmukat ja poimi lopuksi
hihan alta vielä 2 (1) 2 (3) 3 (2) silmukka(a). Laita silmukkamerkki hihan
alle keskelle silmukoiden väliin (keskimmäiseen silmukkaan)
silmukoiden väliin (silmukoiden väliin) silmukoiden väliin
(keskimmäiseen silmukkaan). 

Kun hihan pituus on 3 cm, tee ensimmäinen kavennus hihan alla.

HIHAN KAVENNUS:
Kun olet neulonut merkin / merkatun silmukan jälkeen
yhden silmukan, neulo seuraavat 2 silmukkaa yhteen. Kun
merkkiä / merkattua silmukkaa edeltää 3 silmukkaa, neulo 2
silmukkaa yhteen. 

Ensimmäisen kavennuskerroksen jälkeen vaihda työhön vihreä lanka.
Toista kavennuksia 3 (3) 3 (4) 5 (6) cm välein vielä 2 (3) 3 (3) 3 (3) kertaa.
Kavennusten jälkeen työssä on 36 (41) 44 (52) 54 (57) silmukkaa. 

Kun hihan pituus on 11 (13) 16 (19) 21 (24), neulo vielä 1 kerros sileää
neuletta ja lisää työhön 0 (1) 0 (0) 0 (1) s. Vaihda sitten koon 3 mm
puikkoon ja neulo vielä 6 kerrosta joustinneuletta (1 o, 1n). Päätä silmukat
kerralla.

Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely

Kiinnitä napit.

Päättele langat.

Viimeistele esimerkiksi höyryttämällä.

Jaa neuleprojektisi Instagramissa aihetunnisteilla #kaksosflikat,
#vauvanneulevuosi ja #tammikuuneule. Tägää myös meidät,
@kaksosflikat.



Mallikuvio


