RAITA-VILLAPAITA
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S-M-L-XL-XXL
Tarvikkeet 200-300-300-300-400 g valkaisematonta
(1), 100-100-200-200-200 g vaaleanharmaata (2), 100100-200-200-200 g harmaata (3) ja 200-200-200-300300 g mustaa (5) Pirtin Kehräämön karstalankaa tex
140x3 (100 % villa, 100 g = 230 m).
Pyöröpuikot nro 2,5 ja 3,5 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet 2 nappia.
Neuleen mitat Vartalon ympärys 104-112-120-128-136
cm, pituus 67-69-69-70-70 cm, hihan sisäpituus 41-4343-45-45 cm.
Tiheys 21 s ja 39 krs pestyä ja höyrytettyä pintaneuletta = 10 cm
Ainaoikeinneule Neulo kaikki krs:t oikein.
Joustinneule
1. krs: *2 o, 2 n*, toista *-*.
2. krs: *2 n, 2 o*, toista *-*. Toista 1.-2. krs:ia.
Pintaneule S-luku jaollinen 4:llä+2.
1.-3. krs: *2 o, 2 n*, toista *-*, 2 o.
4. krs: *2 n, 2 o*, toista *-*, 2 n.
5. krs: *2 o, nosta 2 s nurin neulomatta lanka takana (=
vie puikko s:iden läpi oikealta)*, toista *-*, 2 o.
6. krs: *2 n, nosta 2 s n neulomatta lanka edessä*, toista *-*, 2 n.
7. krs: kuten 5. krs.
8. krs: kuten 4. krs. Toista 1.-8. krs:ia ja seuraavaa raidoitusta: *2 krs musta, 6 krs valkoinen, 2 krs musta, 6
krs harmaa, 2 krs musta, 6 krs valk., 2 krs musta, 6 krs
vaaleanharmaa*.
Takakappale Luo vaaleanharmaalla ohuemmille puikoille 102-110-118-126-134 s.
1.-4. krs: neulo ainaoikeaa.
5. krs: neulo nurin. Vaihda paksummat puikot, neulo
pintaneuletta ja toista samalla raidoitusta. Kun kappaleen korkeus on 5 cm, lisää molemmissa reunoissa 1
s:n sisällä 1 s (= neulo silmukoiden välinen lankalenkki mallineuleen mukaan kiertäen oikein tai nurin). Toista lisäykset 6 cm:n välein vielä 5 kertaa = 114-122-130138-146 s.
Kun kappaleen korkeus on n. 41-43-43-45-45 cm ja olet
neulonut viimeksi 2 krs mustalla, aloita kädentie. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x 4-5-6-6-6 s, 1-1-1-23x 2-2-3-3-3 s, 6-7-7-6-5x 1 s = 90-94-98-102-106 s.
Kun kädentien korkeus on 23 cm, siirrä pääntietä varten keskimmäiset 24 s apulangalle ja neulo toinen puoli ensin.
Aloita pääntien kavennukset ja olan viistotus. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs 1x 6 s, 1x 2 s ja 1x 1 s ja olan
puolella joka 2. krs koossa S: 6x 4 s, M ja XL: 2-6x 5 s ja 4-0x 4 s, L ja XXL: 2x 6 s, 4x 4-5 s.
Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Jatkuu seuraavalla sivulla.

Etukappale Neulo kuten takakpl. Kun kädentien korkeus on n. 4,5 cm, päätä seuraavalla op:n krs:lla keskimmäiset 4 s napitushalkioksi ja neulo oikea puoli ensin. Kun halkion korkeus on 8 cm, tee pääntien reunassa 1 s:n sisällä ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli). Toista kavennukset joka 2. krs vielä
18 kertaa ja viistoa olka kuten takana.
Neulo vasen puoli peilikuvaksi mutta kavenna pääntiellä 1 s:n sisällä 2 o yht. joka 2. krs 19 kertaa.
Hiha Luo vaal.harmaalla ohuemmille puikoille 50-54-54-54-58 s. Neulo 1.-5. krs:t ja pintaneule kuten miehustassa.
Kun kappaleen korkeus on 5-5-5-3-3 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä joka 8. krs 16-16-18-20-20x 1 s
= 82-86-90-94-98 s.
Kun hihan korkeus on n. 41-43-43-45-45 cm ja olet neulonut 2 krs mustalla, päätä pyöriötä varten molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x 4(5)5(6)7 s, 1x 1-1-2-3-3 s, joka 4. krs 5x 1 s, joka 2. krs 20x 1 s, 1x 2-2-3-3-3 s, 1x 4-4-4-4-5
s ja loput 10-12-12-12-12 s kerralla. Neulo toinen hiha samoin.
Viimeistely Ompele olka- ja sivusaumat. Poimi pääntien reunasta s:t ohuemmille puikoille. Tarkista, että s:luku
on jaollinen 4:llä +2 s ja että edessä on napitushalkion ja pääntien molemmin puolin samat silmukkamäärät. Neulo mustalla 2 krs nurin (= op:lla nurin, np:lla oikein). Neulo harmaalla 3 krs joustinta. Tee sitten 2 napinläpeä halkion
vasempaan reunaan: päätä 2 s tasaisin välein ja luo seuraavalla krs:lla näiden tilalle uudet s:t. Neulo vielä 3 krs ja
päätä s:t. Ompele hihojen saumat. Kiinnitä hihat miehustaan ja kohdista raidat. Päättele langat. Pese neule käsin,
kuivaa tasolla ja höyrytä runsaalla höyryllä. Ompele napit.

10

11(12)
13(14)15

3

3
19(20)21(22)23

19

23
16

4

41
(43)
43
(45)
45

24(26)28(30)32

2

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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