
WWW.KOUKUTTAMO.FI
Rakkaudesta lankaan. 

MIELIJOHDE-SHAALI

KOKO: Shaalin leveys n. 225 cm, korkeus keskeltä n. 
65 cm

LANKA: Koukuttamo Auvo 2-ply (100g=375m), 
100 % superwash merino, värit natural, Onnen 
Päivät 13, okra, bataatti, atlantti, harmaakarhu  

MENEKKI: 330g/1238m 

PUIKOT:  Pyöröpuikot ja sukkapuikot 3,5 mm. Työn 
loppupuolella pyöröpuikon kaapelin on hyvä olla 
vähintään 60cm:n mittainen.

KÄYTETYT LYHENTEET:

ne&t lisäys, neulo silmukka oikein ensin    
 etureunasta ja silmukkaa pudottamatta   
 takareunasta (ENG: nfb)
sm siirrä silmukkamerkki puikolta toiselle
nno kavennus, nosta silmukka neulomatta   
 (niinkuin neuloisit oikein), nosta seuraava   

 silmukka neulomatta ja neulo silmukat yhteen  
 takareunoistaan. (ENG: ssk)
2 o yht neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen

Yleistä ohjeesta:

Huivi neulotaan sivun aloituskulmasta toiseen sivuun. 
(Ei siis niskasta alas kuten usein kolmiohuiveissa vaan 
kulmasta kulmaan.) Tässä huivissa reunaa kiertää i-cord 
reunus2. Mikäli et ole ennen neulonut kyseistä reunusta, 
käy katsomassa aiheesta esim. YouTube video. Huivi 
on muuten ainaoikein -neulosta, mutta i-cord reuna 
( jokaisen krs:n kolme ensimmäistä silmukkaa) on sileää 
neulosta. 

Huiviin on käytetty kuutta eri väriä. Välillä on neulottu 
leveä raita yhdellä värillä ja välillä on vaihdettu väriä 
kahden kerroksen välein. Langan vaihdot jäävät 
mukavasti piiloon reunan i-cordin sisään. Mikäli teet 
kapeaa raitaa, voit kuljettaa vaihtolankaa reunuksen 
sisällä. Kierrä kuitenkin langat aina toisiinsa kerrosten 
vaihtuessa.
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Ohjevideoita i-cordista:
1  I-cord nauha: https://www.youtube.com/
watch?v=e0jKRZ5sWx0
2  I-cord reunus:  https://www.youtube.com/
watch?v=qkpBkli2CHc&t=105s

ALOITUS PYÖRÖ- TAI SUKKAPUIKOILLA:

Neulo neljä (4) krs i-cord -nauhaa1: Luo sukkapuikoille 
kolme silmukkaa. *Älä käännä työtä vaan liuta se 
sukkapuikon oikeaan reunaan. Neulo 3o.* Toista *-* 
vielä kolme kertaa. Neljännen krs:n jälkeen käännä työtä 
käsissäsi 90 astetta, poimi ja neulo i-cordin reunasta 
kaksi (2) silmukkaa. Käännä työtä jälleen 90 astetta, jätä 
lanka työn takapuolelle ja poimi (mutta älä neulo) työn 
aloitusreunasta kolme (3) silmukkaa. Työssä on nyt 8 
silmukkaa. Käännä työ.

HUIVI KASVAA KOHTI KESKIKÄRKEÄ:

TÄRKEÄÄ! Neulo i-cord -reunus (kolme ensimmäistä 
silmukkaa) ERITTÄIN löysästi. Reunuksen yhden silmukan 
korkeuden tulee vastata n. kolmen tavallisen silmukan 
korkeutta jotta se ei vedä reunassa.

Tähän vaiheeseen kuluu n.  1/3 varaamastasi langasta.

1. krs: 3n, ne&t, aseta silmukkamerkki, ne&t, nosta 3 
s neulomatta lanka työn etupuolella. Työssä on nyt 10 
silmukkaa.

2. krs: 3o, ne&t, 1o, sm, 1o, ne&t, nosta 3 s neulomatta 
lanka työn takana. 12 silmukkaa

3. krs: 3n, ne&t, 2o, sm, nno, ne&t, nosta 3 s neulomatta 
lanka työn etupuolella. 13 silmukkaa

4. krs: 3o, ne&t, 2o, sm, nno, 1o, ne&t, nosta 3 s 
neulomatta lanka työn takana. 14 silmukkaa

5. krs: 3n, ne&t, 3o, sm, nno, 1o, ne&t, nosta 3 s 
neulomatta lanka työn etupuolella. 15 silmukkaa.

6. krs: 3o, ne&t, 3o, sm, nno, 2o, ne&t, nosta 3 s 
neulomatta lanka työn takana. 16 silmukkaa

7. krs: 3n, ne&t, neulo o merkkiin saakka, sm, nno, neulo o 
kunnes puikolla on 4 s jäljellä, ne&t, nosta 3 s neulomatta 
lanka työn etupuolella.

8. krs: 3o, ne&t, neulo o merkkiin saakka, sm, nno, neulo o 
kunnes puikoilla on 4 s jäljellä, ne&t, nosta 3 s neulomatta 
lanka työn takapuolella.

Toista kerroksia 7 ja 8 kunnes olet käyttänyt noin 
kolmanneksen työhön varaamistasi langoista. (Mallityön 
korkeus on nyt n 70 cm). Silmukkamäärä lisääntyy 
jokaisella kerroksella yhdellä ja huiviin muodostuva 
”keskiruoto” pysyy työn keskellä. 

HUIVI JATKUU, KÄRJEN KULMA MUODOSTUU JA 
”KESKIRUOTO” ALKAA SIIRTYÄ TOISTA REUNAA KOHTI:

Tähän vaiheeseen kuluu n. 2/3 varaamastasi langasta.

1. krs: 3n, ne&t, neulo o merkkiin saakka, sm, nno, neulo o 
kunnes puikoilla on 3 s jäljellä, nosta 3 s neulomatta lanka 
työn etupuolella. (Huomio 1. krs:lle! Jatka i-cord -reunan 
neulomista edelleen löysästi)

2. krs: 3o, neulo o merkkiin saakka, sm, nno, neulo o kunnes 
puikoilla on 4 s jäljellä, ne&t, nosta 3 s neulomatta lanka 
työn takana. (Huomio 2. krs:lle! I-cord -reuna on tässä 
reunassa nyt linjassa muiden silmukoiden kanssa eikä sen 
tarvitse olla enää yhtä löysä kuin aiemmin)

Toista kahta edellä olevaa kerrosta. Silmukkamäärä 
pysyy samana ja huivi kallistuu poispäin kärjen kulmasta. 
”Keskiruoto” tulee kerros kerrokselta lähemmäksi huivin 
toista reunaa ja kaventuu lopulta kokonaan pois. 

Viimeinen neulottava kerros ennen päättelyä on kerros 
1 kun merkin jälkeen puikolla on enää 4s. Neulo kunnes 
merkkiä ennen on 1 s, poista merkki, nno, nosta 3 s 
neulomatta lanka työn etupuolella.
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PÄÄTTELY:

Työ päätellään i-cord -reunuksella: *2o, 2 o yht, siirrä 
silmukat (3) takaisin vasemmalle puikolle.* Jatka *-* 
kunnes puikoilla on 3 silmukkaa, neulo viimeiset 3 
silmukkaa oikein yhteen. Katkaise lanka ja päättele kaikki 
langat.

VIIMEISTELY:

Kastele huivi ja levitä se vettä imemättömälle alustalle 
kuivumaan muotoonsa.
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