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LEPAKKO-PAITA

Kuljeta silmukkamerkkejä työn mukana neuleen 
edetessä.

VARTALO JA HIHAT:

Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n yhteensä 15 cm. 

Aloita sileä neule.
1. krs: neulo sileää.
2. krs: Etupuoli: *neulo 1 s oikein, neulo seuraava s 
sekä etu- että takareunasta. Neulo sileää kahden 
s:n päähän silmukkamerkistä. Neulo seuraava 
s sekä etu- että takareunasta, neulo 1 s oikein. 
Siirrä silmukkamerkki oikealle puikolle.* Takapuoli: 
Toista *_*. Kerroksen silmukat lisääntyivät neljällä.
3. krs: neulo sileää
4. krs: Etupuoli: *neulo 1 s oikein, neulo kaksi 
seuraavaa s:a sekä etu- että takareunasta. Neulo 

KOKO: Medium, 38–40

LANKA: Malabrigo Sock, väri Persia

MENEKKI: 365 g, n.  1467 m

PUIKOT:  Pyöröpuikot 2,5 tai käsialan mukaan

MALLINEULEET:
Sileä neule: neulo oikealla oikein, nurjalla nurin.
Ainaoikein neule: neulo sekä oikealla että nurjalla 
puolella oikein.

Tiheys: 10 cm = 24 s, 40 krs sileää neuletta.

OHJE:

Luo pyöröpuikoille 240 silmukkaa (120 s per 
etu- ja takakappale) ja merkitse etukappaleen ja 
takakappaleen vaihtumiskohdat silmukkamerkeillä. 
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sileää kolmen s:n päähän silmukkamerkistä. Neulo 
kaksi seuraavaa s:a sekä etu- että takareunasta, 
neulo 1 s oikein. Siirrä silmukkamerkki oikealle 
puikolle.* Takapuoli: Toista *_*. Kerroksen 
silmukat lisääntyivät kahdeksalla.

Toista kerroksia 1–4 kunnes puikoilla on yhteensä 
600 silmukkaa. 

YLÄOSA:

Jaa s:t etu- ja takakappaleeksi (300 silmukkaa 
per kappale) ja siirrä takakappaleen s:t lepäämään 
apupuikolle tai –langalle. Poista silmukkamerkit. 
Etu- ja takakappaletta neulotaan tästä eteenpäin 
tasona, ainaoikein neuleena.

Etukpl yläosa:

Neulo ainaoikein -neuletta 24 kerrosta. 
Seuraava krs (op): neulo 125 s, päättele seuraavat 
50 s:a kaula-aukkoa varten ja neulo loput 125 s:a. 
Seuraava krs (np): Neulo oikean olan 125 s, käännä 
työ, vasen puoli jää odottamaan.

Oikeanpuoleisen olan (etukpl) kavennukset:
*Seuraava krs (op): Neulo päätien reunasta 2 s 
oikein yhteen. Neulo kerros loppuun. 
Seuraava krs (np): Neulo oikeaa.*
Toista *-* vielä neljä kertaa. Oikealla olalla on nyt 
120 s. 

Neulo ainaoiken vielä 20 kerrosta. Päättele 
silmukat. 

Vasemmanpuoleisen olan kavennukset: 
Neulo kuten oikea olka mutta tee kavennukset 
aina kerroksen loppuun nostamalla kaksi viimeistä 
s:a neulomatta niin päin kuin neuloisit ne, palauta 

s:t takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen 
(=slip, slip, knit). Päättele silmukat.

Takakpl yläosa:

Neulo ainaoikein -neuletta 44 kerrosta. 
Seuraava krs (op): neulo 123 s, päättele seuraavat 
54 s:a kaula-aukkoa varten ja neulo loput 123 s:a. 
Seuraava krs (np): Neulo oikean olan 123 s, käännä 
työ, vasen puoli jää odottamaan.

Oikeanpuoleisen olan (takakpl) kavennukset:
*Seuraava krs (op): Neulo päätien reunasta 2 s 
oikein yhteen. Neulo kerros loppuun. 
Seuraava krs (np): Neulo oikeaa.*
Toista *-* vielä kaksi kertaa. Oikealla olalla on nyt 
120 s.
 
Neulo ainaoiken vielä 5 kerrosta. Päättele silmukat. 

Vasemmanpuoleisen olan kavennukset: 
Neulo kuten oikea olka mutta tee kavennukset 
aina kerroksen loppuun nostamalla kaksi viimeistä 
s:a neulomatta niin päin kuin neuloisit ne, palauta 
s:t takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen 
(=slip, slip, knit). Päättele silmukat.

Neulo etu- ja takakappaleet yhteen olkasaumoista, 
höyrytä neule ja pue päällesi!

© Annukka Kaltiala/Koukuttamo


