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MÖKKISHAALI

KOKO: Pitkän reunan pituus n. 165 cm, korkeus 
keskeltä n. 75 cm

LANKA: Koukuttamo Sulo Sport, värit Kirsikoita ja 
suklaata, Maahinen ja Nougat

MENEKKI: 300 g = 780 m

Pääväri 1 (PV1), Suklaata ja kirsikoita, 97 g

Pääväri 2 (PV2), Maahinen, 94 g

Väliväri (VV), Nougat, 98 g

PUIKOT:  Koko 4. Kaksi sukkapuikkoa ja  
pyöröpuikot 60-80 cm pitkällä kaapelilla 

MALLITILKKU:  20 s = 10 cm aina oikein -neulosta

YLEISTÄ OHJEESTA

Käytetyt lyhenteet:

lk, langankierto
n, nurin
o, oikein
sm, siirrä silmukkamerkki oikealle puikolle
nsle, nosta silmukka neulomatta siten että lanka kulkee 
silmukan edessä

Lepäävän langan kuljettaminen:

Tässä mallissa lepäävien värien lankoja ei ole katkaistu 
kerrosten välissä, vaan ne kulkevat työn mukana 
reunassa. Jokainen oikea ja nurja kerros alkaa ja päättyy 
kolmeen oikeaan silmukkaan, ja lepäävä lanka poimitaan 
työhön mukaan aina kerroksen lopussa kun puikolla on 
yksi silmukka jäljellä. Lepäävä lanka nostetaan sivulta 
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ja tuodaan se etukautta taakse viimeisen ja toiseksi 
viimeisen silmukan välistä. Viimeinen silmukka neulotaan 
normaalisti, samoin kuin seuraavan kerroksen aloitus. 

Langan riittävyys:

Pyrin ohjeissani usein käyttämään langat tarkkaan 
loppuun, ja tässä mallissa onnistuin siinä todella hyvin. 
Se tarkoittaa tietenkin sitä, että jonkun toisen neulojan 
käsialalla lanka saattaa loppua kesken. Älä kuitenkaan 
harmistu jos niin käy, vaan käytä luovuuttasi shaalin 
helmassa ja siirry neulomaan ainaoikein neuletta (kuten 
välikerroksissa) haluamillasi väreillä. Lopputuloksesta 
tulee silti kaunis ja harmoninen!

Vinkki! Kasvavassa kolmiohuivissa on usein vaikea 
arvioida miten langan kulutus kerros kerrokselta kasvaa, 
ja itse käytänkin seuraavanlaista metodia lähellä työn 
viimeisiä kerroksia tai kun alan epäillä langan riittävyyttä: 
Ennen kerroksen aloitamista mitaan lankaa käsieni 
välissä nk. oman sylin mitalla. (Se, jolla on mittanauha 
saatavilla eikä esim. sohvatyynyjen seassa hukassa, voi 
toki käytää mittanauhaakin!) Teen vetosolmun esim. 
neljän sylimitan päähän ja aloitan kerroksen neulomisen. 
Jos vetosolmu tulee kesken kerroksen eteen, mitaan 
sylin tai pari lankaa lisää. Tällä metodilla saan selville 
kuinka paljon suunnilleen lankaa kerrokseen kuluu, ja 
voin verrata sitä jäljellä olevaan keränloppuuni.)

ALOITUS

VV (Nougat)

Luo 3 s. Neulo 6 krs oikein.

Jatka työtä puikkoa kääntämättä siten että poimit ja 
neulot työn pitkältä sivulta 3 s, ja edellen työn lyhyeltä 
sivulta 3 s (yht 9 s). (Hyvä ohjevideo aloituksesta “Garter 
tab” löytyy täältä: https://youtu.be/TaQHMmEIvgU)

(NP) Neulo 9 s o. 
(OP) Neulo 3 o, lk, 1 o, lk, 1 o, aseta silmukkamerkki 
puikolle, lk, 1 o, lk, 3 o.

*(NP) Neulo kaikki s:t o.
(OP) Neulo 3 o, lk, neulo 1 s:n päähän merkistä, lk, 1 o, 
sm, lk, neulo kunnes puikoilla on 3 s, lk, neulo 3 o.*

Toista *-* vielä kaksi kertaa.

RAIDOITUS

Raita 1
PV1 (Kirsikoita ja suklaata) 14 kerrosta

(NP) Neulo 3 o, neulo n merkkiin saakka, sm, 1 o, neulo n 
kunnes puikolla on 3 s, neulo 3 o.
(OP) Neulo 3 o, lk, *1o, nsle* toista *-* 2 s:n päähän 
merkistä, 1 o, lk, 1 o, sm, lk, 1 o, *nsle, 1 o* toista *-* 
kunnes puikolla on 3 s, lk, neulo 3 o.

Toista edellä kuvattua nurjaa ja oikeaa kerrosta vielä 
kuusi (6) kertaa.

Raita 2
VV (Nougat) 7 kerrosta

(NP) Neulo 3 o, neulo n merkkiin saakka, sm, 1 o, neulo n 
kunnes puikolla 3 s, neulo 3 o.
(OP) Neulo 3 o, lk, neulo o 1 s:n päähän merkistä, lk, 1 o, 
sm, lk, neulo o kunnes puikoilla on 3 s, lk, neulo 3 o.
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*(NP) Neulo kaikki s:t oikein.
(OP) Neulo 3 o, lk, neulo o 1 s:n päähän merkistä, lk, 1 o, 
sm, lk, neulo o kunnes puikoilla on 3 s, lk, neulo 3 o.*

Toista *-* kerran.

(NP) Neulo 3 o, neulo n merkkiin saakka, sm, 1 o, neulo n 
kunnes puikolla on 3 s, neulo 3 o.

Raita 3
PV 2 (Maahinen) 14 kerrosta

(OP) Neulo 3 o, lk, neulo o 1 s:n päähän merkistä, lk, 1 o, 
sm, lk, neulo o kunnes puikolla on 3 s, lk, neulo 3 o.
(NP) Neulo 3 o, neulo n merkkiin saakka, sm, 1 o, neulo n 
kunnes puikolla on 3 s, neulo 3 o.

*(OP) Neulo 3 o, lk, *1o, nsle* toista *-* 2 s:n päähän 
merkistä,1 o, lk, 1 o, sm, lk, 1 o, *nsle, 1 o* toista 
kunnes puikolla on 3 s, lk, neulo 3 o.
(NP) Neulo 3 o, neulo n merkkiin saakka, sm, 1 o, neulo n 
kunnes puikolla 3 s, neulo 3 o.*

Toista edellisiä kahta kerrosta *-* vielä 5 krt.

Raita 4
VV (Nougat) 7 kerrosta 

*(OP) Neulo 3 o, lk, neulo o 1 s:n päähän merkistä, lk, 1 o, 
sm, lk, neulo o kunnes puikoilla on 3 s, lk, neulo 3 o.
(NP) Neulo kaikki s:t o. *

Toista *-* 2 kertaa.

Neulo vielä (OP): Neulo 3 o, lk, neulo o 1 s:n päähän 
merkistä, lk, 1 o, sm, lk, neulo kunnes puikoilla on 3 s, lk, 
neulo 3 o.

Toista raitoja 1–4 vielä 3 kertaa.

Neulo vielä raita 1 (PV 1).
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LOPETUS

Välivärillä: (NP) Neulo 3 o, neulo n merkkiin saakka, sm, 1 
o, neulo n kunnes puikolla 3 s, neulo 3 o.
 
Pääväri 2:lla: (OP) Neulo 3 o, lk, neulo o 1 s:n päähän 
merkistä, lk, 1 o, sm, lk, neulo o kunnes puikolla on 3 s, 
lk, neulo 3 o.
(NP) Neulo kaikki s:t o.
(OP) Neulo kaikki s:t n.

Välivärillä: (NP) Päättele s:t nurin.

VIIMEISTELY

Päättele langanpäät huolella shaalin sisään, kastele 
shaali ja aseta se vettä imemättömälle alustalle 
kuivumaan muotoonsa. Vaihtoehtoisesti voit höyryttää 
shaalin varovasti. 

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •
Löysitkö virheen? Haluatko kysyä ohjeesta? Kirjoita meille 
osoitteeseen ladies(at)koukuttamo.fi


