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ADRIANMEREN SHAALI

KOKO: Reunan leveys n. 200 cm, korkeus keskeltä 
n. 50 cm

LANKA: Koukuttamo Hurmio, 100 % baby-
alpakkalanka, värit Mustikka ja Onnen Päivät nro 7

MENEKKI: 200 g (100 g kumpaakin väriä)

PUIKOT:  Pyöröpuikot 3,5 mm pitkällä kaapelilla 
(80 – 100 cm)

MALLITILKKU:  24 s ja 44 krs = 10 x 10 cm aina 
oikein -neulosta

KÄYTETYT LYHENTEET:
s – silmukka
o – oikein 
n – nurin
lk – langankierto
2 o yht – neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen

MALLISHAALIN RAIDAT:

Mallishaali on raidoitettu kahdella värillä, kumpaakin 
väriä on käytetty yhtä paljon, n. 100 g kutakin. Väri1 
on mallishaalissa ”mustikka”, väri2 ”onnen päivät nro. 
7”. Raidat toistuvat seuraavasti:

Ainaoikein kaitaleen jälkeen väri1 8 krs (eli neljä kertaa 
kerrokset 1 ja 2), väri2 8 krs, väri1 8 krs, väri2 6 krs, 
väri1 8 krs, väri2 4 krs, väri1 8 krs, väri2 2 krs, väri1 
8 krs, väri2 2 krs, väri1 2 krs, väri2 8 krs, väri1 4 krs, 
väri2 8 krs, väri1 6 krs, väri2 8 krs, väri1 8 krs, väri2 8 
krs, väri1 8 krs, väri2 2 krs, väri1 krs, väri2 2 krs, väri1 
8 krs, väri2 14 krs, väri1 2 krs, väri2 10 krs, väri1 4 
krs, väri2 8 krs, väri1 4 krs.

Värit aaltokuviossa: väri1 2 krs, väri2 6 krs, väri1 12 
krs, väri2 3 krs + päättely.
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VAIHTOLANGAN KULJETTAMINEN:

Kullakin värillä neulotaan parillinen luku kerroksia, näin 
langan väri vaihtuu aina samassa reunassa. Lankoja 
ei katkaista työn edetessä ja värin vaihtuessa, vaan 
lepäävä lanka sidotaan reunaan jokaisella nurjalla 
kerroksella siten, että kerroksen viimeinen silmukka 
neulotaan molemmilla langoilla. Reunojen ensimmäiset 
silmukat tulee neuloa aina mahdollisimman löysästi, 
etteivät valmiin shaalin reunat kiristä.

ALOITUS:

Huivi aloitetaan ainaoikein-kaitaleella (Aloituksen 
nimi on englanniksi Garter tab cast on. Mikäli tämä 
aloitustekniikka on uusi, löytyy YouTubesta hyviä 
ohjevideoita, esim. https://youtu.be/VH5qAG0qODU)

Luo värillä mustikka (väri1) 4 s.

Neulo 12 krs aina oikein. 

Pidä viimeisen kerroksen jälkeen kaistaletta käsissäsi 
edelleen siten, että lanka on työn vasemmalla puolella. 
Käännä työtä 90 astetta ja poimi neuloen kaistaleen 
pitkältä sivulta 6 silmukkaa. Käännä työtä edelleen 90 
astetta ja poimi kaistaleen lyhyeltä aloitussivulta vielä 
4 s. Puikoilla on nyt yhteensä 14 s.

HUIVI KASVAA:

Kerros 1 (OP): 4 o, lk, neulo o kunnes puikolla on jäljellä 
4 s, lk, 4 o. Silmukkamäärä kasvoi kahdella.
Kerros 2 (NP): 4 o, neulo lk o, neulo seuraava s o ensin 
silmukan etureunasta ja silmukkaa pudottamatta 
takareunasta. Neulo kunnes puikoilla on jäljellä 6 s, 
neulo seuraava s o ensin silmukan etureunasta ja 
silmukkaa pudottamatta takareunasta, neulo lk o, 4 o. 
Silmukkamäärä kasvoi kahdella. 

Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 96 kertaa (192 
krs). Työssä on nyt 398 silmukkaa. 

AALTOREUNUS:

Työssä on nyt yhteensä 398 s. Jatka neulomalla 
aaltoreunaa. Aaltoreuna rakentuu yksinkertaisesta 
mallikerrasta jossa on yhteensä 18 silmukkaa. 
Reunojen lisäykset jatkuvat tututtuun tapaan 
ja aaltoreuna levenee samalla alla olevan ohjeen 
mukaisesti.  (Kuvion rakentumista on helpompi 
seurata jos asetat silmukkamerkit mallikerran alkamis- 
ja loppumiskohtiin.)  

Kerros 1 (OP, väri1): 4 o, lk, 1 o, 2 o yht, [lk, 1o 
yhteensä kuusi kertaa], *[2 o yht yhteensä kolme 
kertaa], [lk, 1o yhteensä kuusi kertaa], [2 o yht 
yhteensä kolme kertaa]*, toista *-* kunnes puikoilla 
on jäljellä 7 s, 2 o yht, 1 o, lk, 4 o.
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Kerros 2 (NP, väri1): 4 o, neulo lk o, neulo seuraava 
s o ensin silmukan etureunasta ja silmukkaa 
pudottamatta takareunasta. Neulo kunnes puikoilla 
on jäljellä 6 s,  neulo seuraava s o ensin silmukan 
etureunasta ja silmukkaa pudottamatta takareunasta, 
neulo lk o, 4 o. 

Kerros 3 (OP, väri 2): 4 o, lk, neulo o kunnes puikolla on 
jäljellä 4 s, lk, 4 o.

Kerros 4 (NP, väri 2): 4 o, neulo lk n,  neulo seuraava 
s n ensin silmukan etureunasta ja silmukkaa 
pudottamatta takareunasta, neulo n kunnes puikolla 
on jäljellä 6 s, neulo seuraava s n ensin silmukan 
etureunasta ja silmukkaa pudottamatta takareunasta, 
neulo lk n, 4 o. 

Kerros 5 (OP, väri 2): 4 o, lk, 1 o, 2 o yht, *[2 o yht 
yhteensä kolme kertaa], [lk, 1o yhteensä kuusi 
kertaa], [2 o yht yhteensä kolme kertaa]*, toista *-* 
kunnes puikolla on jäljellä 7 s, 2 o yht, 1 o, lk, 4 o.

Kerros 6 (NP, väri 2): Kuten kerros 2.
Kerros 7 (OP, väri 2): Kuten kerros 3.
Kerros 8 (NP, väri 2): Kuten kerros 4.

Kerros 9 (OP, väri1): 4 o, lk, 2 o, [2 o yht yhteensä 
kaksi kertaa], *[2 o yht yhteensä kolme kertaa], [lk, 
1o yhteensä kuusi kertaa], [2 o yht yhteensä kolme 
kertaa]*,  toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 10 s, 
[2 o yht yhteensä kaksi kertaa], 2 o, lk, 4 o.

Kerros 10 (NP, väri1): Kuten kerros 2.
Kerros 11 (OP, väri1): Kuten kerros 3.
Kerros 12 (NP, väri1): Kuten kerros 4.

Kerros 13 (OP, väri1): 4 o, lk, 2 o, [2 o yht yhteensä 
kolme kertaa], *[2 o yht yhteensä kolme kertaa], [lk, 
1o yhteensä kuusi kertaa], [2 o yht yhteensä kolme 
kertaa]*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 12 s, 
[2 o yht yhteensä kolme kertaa], 2 o, lk, 4 o.
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Kerros 14 (NP, väri1): Kuten kerros 2.
Kerros 15 (OP, väri1): Kuten kerros 3.
Kerros 16 (NP, väri1): Kuten kerros 4.

Kerros 17 (OP, väri1): 4 o, lk, 2 o, lk, 1 o, [2 o yht 
yhteensä kolme kertaa], *[2 o yht yhteensä kolme 
kertaa], [lk, 1o yhteensä kuusi kertaa], [2 o yht 
yhteensä kolme kertaa]*, toista *-* kunnes puikolla 
on jäljellä 13 s, [2 o yht yhteensä kolme kertaa], 1 o, 
lk, 2 o, lk, 4 o

Kerros 18 (NP, väri1): Kuten kerros 2.
Kerros 19 (OP, väri1): Kuten kerros 3.
Kerros 20 (NP, väri1): Kuten kerros 4.

Kerros 21 (OP, väri 2): 4 o, lk, 2 o, [lk, 1o yhteensä 
kolme kertaa], [2 o yht yhteensä kolme kertaa], *[2 
o yht yhteensä kolme kertaa], [lk, 1o yhteensä kuusi 
kertaa], [2 o yht yhteensä kolme kertaa]*, toista 
*-* kunnes puikolla on jäljellä 15 s, [2 o yht yhteensä 
kolme kertaa], [lk, 1 o yhteensä kolme kertaa], 2 o, 
lk, 4 o.

Kerros 22 (NP, väri 2): Kuten kerros 2.
Kerros 23 (OP, väri 2): Neulo kaikki silmukat oikein.
Kerros 24 (NP, väri 2): Päättele silmukat oikein. 

VIIMEISTELY:

Kastele huivi ja levitä se vettä imemättömälle alustalle 
kuivumaan muotoonsa.


