RAIDALLINEN TUNIKA
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L, XL
Vaatteen mitat rinnanympärys n. 98-106-114-122 cm,
helman ympärys 116-124-132-140 cm, tunikan pituus n.
77-79-81-82 cm, hihan sisäpituus 31-33-33-33 cm.
Lanka 300-400-400-400 g harmaata (182), 200-200200-200 g luonnonvalkoista (01) ja 100-100-100-100 g
terraa (36) Lankavan Alize Cashmira -lankaa (100 % villa, n. 100 g = n. 300 m).
Muut tarvikkeet taskupusseihin 75x22 cm Eurokankaan charmeuse-neulosta, 110 cm 20 mm leveää trikoovinokaitaletta ja ompelulankaa.
Puikot 60 cm pyöröpuikko nro 3,5 ja 60-80 cm pyöröpuikko nro 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys n. 20,5 s ja 26 krs pestyä, höyrytettyä neuletta =
10 cm.
2x2 -joustinneule: Neulo suljettuna neuleena 1. krs: *2
n, 2 o*, toista *-*. Toista 1. krs.sta. Neulo tasona 1. krs:
*2 n, 2 o*, toista *-*. 2. krs: neulo oikeat s:t oikein ja
nurjat nurin. Toista 1.-2. krs:ia.
Sileä neule neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin.
Raidoita ohjeen mukaan.
Takakappale Luo terralla ohuemmalle puikolle 122130-138-146 s. Neulo joustinneuletta tasona 4,5 cm ja
lopuksi 2 krs oikein. Vaihda paksumpi puikko ja aloita
sileä raitaneule harmaalla ja valkoisella. Seuraa samanaikaisesti raidoitus-, kavennus- ja lisäysohjeita. Raidoita näin: *harmaa 10 krs, valkoinen 2 krs*, toista *-* vielä
2 kertaa, *harmaa 4 krs, valkoinen 2 krs*, toista *-* vielä kerran, *harmaa 2 krs, valkoinen 2 krs*, toista *-* vielä 15-16-16-16 kertaa, *harmaa 4 krs, valkoinen 2 krs*,
toista *-* vielä 4 kertaa, neulo vielä 10 krs harmaalla, 2 krs valkoisella ja sitten kpl loppuun harmaalla. Sivukavennukset: Kun työn korkeus on 17-17-19-19 cm, kavenna molemmissa reunoissa 2 s:n sisällä näin: tee oikeassa reunassa ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo vasemmassa reunassa 2
o yht. Toista tällaiset kavennukset joka 8. krs vielä 9 kertaa = 102-110-118-126 s. Sivun lisäykset: Neulo viimeisen
kavennuksen jälkeen 5-5-4-3 cm ja lisää sitten työn molemmissa reunoissa 2 s:n sisällä 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen oikein). Toista tällaiset lisäykset vielä 6 krs:n päässä = 106-114-122-130 s. Kädentien kavennukset: kun olet toistanut 3 kertaa raidat *4 krs harmaa, 2 krs valkoinen*, neulo vielä 2 krs harmaalla ja aloita sitten kädentie. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs koossa S-M: 1x 7-8 s, 3x 2 s ja 3-4x 1 s = 74-78 ja L-XL: 1x 7 s, 1x
4-6 s, 2x 2 s ja 5x 1 s = 82-86 s. Kun kädentien korkeus on 20-21-22-23 cm, aloita seuraavalla krs:lla olan viistotus ja pääntie. Merkitse keskimmäiset 32 s pääntietä varten ja jätä ne odottamaan. 1.krs (op): päätä olalta 5-6-5-4
s, neulo merkkiin asti ja käänny. 2.krs: päätä pääntien puolelta 4 s ja neulo krs loppuun. Päätä olan puolelta joka 2.
krs vielä 2-2-3-3x 5-5-4-5 s ja pääntien puolelta 1-1-2-2x 2-3-2-2 s. Neulo toinen puoli samoin ja aloita np:n krs:lla.
Siirrä pääntien s:t apulangalle.
Etukappale Tee aloitus kuten takana. Kun sileää neuletta on 46 krs eli olet viimeksi neulonut 4 krs harmaalla, tee
taskunaukot. Jatka samalla raidoitusta ohjeen mukaan ja sivukavennuksia kuten takana. Merkitse kpl:n keskikohta sekä siitä kumpaankin suuntaan 37. s:t = 74 s. 1.krs (op): neulo 1. merkkiin asti, luo 4 s ja käänny. Neulo näillä
s:oilla yht. 37 krs. Päätä sitten seuraavan krs:n (np) alussa luodut 4 s ja neulo krs loppuun = 38 krs. Jätä nämä s:t
ja langat odottamaan ja jatka keskiosan silmukoilla. 1.krs (op): Luo puikolle 3 s, neulo 74 s niiden jatkoksi, luo 3 s
ja käänny. Neulo näillä 80 s:lla 37 krs, päätä seuraavan krs:n alussa 3 s ja neulo krs loppuun, käänny ja päätä vielä
krs:n alusta 3 s. Jätä 74 s odottamaan ja neulo vasen reuna.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

13 cm
4 cm

3,5 cm

7 mm
10 mm

17,5 cm

14,5 cm

10,5
7
1.krs: (op): luo puikolle 4 s ja neulo vasemman reunan
11
7,5
s:t niiden jatkoksi. Neulo yht. 38 krs, käänny ja päätä 4
11,5
8
s. Jatka nyt kaikilla s:oilla työn oikeassa reunassa odot11,5
8,5
2,5-2,5-3-3
tavilla langoilla. Neulo kuten takana mutta aloita pään7-7-7,5-7,5
tie, kun kädentien korkeus on 13-14-15-16 cm. Merkitse
20
keskimmäiset 16 s pääntietä varten ja jätä ne odotta21
maan. Päätä pääntien puolelta joka 2. krs vielä 1x 4 s,
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1x 3 s, 2x 2 s ja 3-4-5-5x 1 s. Tee olka kuten takana.
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Hiha Luo terralla ohuemmalle puikolle 54-54-54-58 s.
25-27-29-31
Neulo joustinneuletta tasona 8 krs ja 2 krs oikein. Vaih18-19-20-21
da paksumpi puikko ja aloita sileä raitaneule harmaalla ja valkoisella. Seuraa samanaikaisesti raidoitusohjet15
ta ja hihan lisäyksiä. Raidoita näin: *2 krs harmaa, 2 krs
16
valkoinen*, toista *-* vielä 10-11-11-11 kertaa, *4 krs har17
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51,5
maa, 2 krs valkoinen*, toista *-* vielä 4 kertaa ja neulo
51,5
lopuksi 2 krs harmaalla (hihan sisäpituus on nyt valmis =
51,5
n. 33 cm). Hihan lisäykset: kun kpl:n korkeus on 10-108-10 cm, lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunois28,5
sa 2 s:n sisällä 1 s ja toista tällaiset lisäykset joka 8.-8.30
30
6.-6. krs vielä 4-5-7-5 kertaa, joka 6.-4.-4.-4. krs 2 kertaa
30
ja joka 2. krs 4-5-5-6 kertaa = 76-80-84-88 s. Neulo kpl
loppuun harmaalla. Kun olet neulonut raidoituksen valmiiksi (viimeisenä 2 krs harmaalla), aloita pyöriön kaven4
nukset. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x 7 s,
3
29-31-33-35
12,5
2-2-1-1 x 2-2-3-4 s, 12-12-15-16x 1 s, 3-4-3-3x 2 s, 1x
12,5
4-4-5-5 s ja loput 10-10-12-12 s kerralla. Tee toinen hi12,5
13,5
ha samoin.
Taskupussin kaava
Viimeistely Höyrytä kpl:t.
18 cm
Taskukaitale Nosta taskunsuusta ohuemmalle puikolle merkkisilmukan kohdalta s:oiden ulkoreunat (eli nosta 38 s 3 s:n sisällä taskunsuun reunasta) ja niiden jatkoksi molemmilta puolilta 2 s = 42 s. 1.krs (op): neulo
terralla 42 s kiertäen oikein. 2.krs: *3 o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun = 34 s. Neulo joustinta (= *2 o, 2 n*,
toista *-*, 2 o) 8 krs ja päätä s:t. Tee toinen taskukaitale
samoin. Asettele, neulaa ja höyrytä taskunsuu. Ompele
kaava sisältää saumanvarat
ensin taskukaitaleiden päät op:lta ja sitten taskunsuun
ylä- ja alareunat np:lta. Leikkaa neuloksesta 4x pienoiskaavan mukainen taskukpl. Taita ja ompele taskunsuiden päärmeet kaavan mukaan. Laita 2 taskukappaletta
päällekkäin, harsi reunaan vinokaitale ja ompele. Aseta taskupussi neuleen taskunsuulle päärmeen verran
päällekkäin ja syötä taskupussia jotta se joustaa samoin
kuin neule. Käännä tunika oikein päin ja ompele tasku9 cm
5 cm
pussi ensin lisättyjen s:oiden reunoista, käännä tunika
nurin ja ompele vielä päärmeen reunoista.
Pääntie Nosta avoimet s:t ohuemmalle puikolle. Aloita takapääntien keskeltä näin: neulo harmaalla 16 o, poimi
päättelyreunasta s:t langan avulla (= työnnä puikko reunas:n läpi, ota lanka puikolle ja vedä se op:lle), neulo etupääntieltä 16 o, poimi s:t toisesta reunasta ja neulo lopuksi 16 o. Jatka suljettuna neuleena. Neulo 1 krs nurin ja tasaa samalla s-luku 4:llä jaolliseksi. Neulo 1 krs oikein, sitten 7 krs joustinneuletta ja päätä s:t. Päättele langanpäät
ja höyrytä valmis neule kevyesti.

