SHAALIKAULUSJAKKU
(Suuri Käsityölehti 8/2011)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Pia Heilä
Koot XS(S)M(L)XL(XXL)
Vaatteen mitat
Vartalon ympärys 84(92)100(108)116(124) cm,
kokopituus 60(63)65(68)70(73) cm,
hihan sisäpituus 14(14)14(15)15(15) cm
Tarvikkeet 400(450)500(550)600(650) g vaaleansinistä (25) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Sohvilankaa (100 % villa, 100 g = 190 m).
Pyöröpuikko nro 4 ja 5. 4 nappia.
Tiheys 16,5 s ja 23 krs pestyä sileää neuletta
= 10 cm, kts. viimeistely.
Mallineuleet Sileä neule: neulo op:lla oikein ja np:lla
nurin. Neulo myös krs:n 1.s.
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.
Pitsineule: Silmukkaluku pariton. 1. krs (op): Neulo
nurin. 2. krs: *2 n yht.*, toista *-*, 1 n. 3.krs: 1 n,
*neulo 1 n edellisen krs:n silmukoiden välisen langan alta (= tuo puikko takakautta eteen, ota lanka
puikolle ja vedä läpi), 1 n*, toista *-* krs loppuun. 4.
krs: 1 n, *lk, 2 n yht.*, toista *-* krs loppuun. Toista
krs:ia 1.-4.
Takakappale Luo ohuemmille puikoille
88(94)102(108)114(120) s ja neulo ainaoikeinneuletta 9 krs. Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää neuletta 2(4)4(4)2(2) krs. Aloita sivukavennukset
työn op:lla: neulo 2 o, kavenna 2 o yht., neulo kunnes 4 s on neulomatta, tee ylivetokavennus (=nosta
1 s neulomatta, neulo 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli), 2 o. Kavenna näin vielä 7(7)6(5)1(0) kertaa joka 8. krs ja 0-0-1-2-6-7 kertaa joka 10. krs =
72(78)86(92)98(104) s. Kun kappaleen korkeus on
34(35)36(37)38(39) cm, lisää kädentietä varten 1
s molemmissa reunoissa 2. s:n sisällä neulomalla s:iden välinen lanka kiertäen oikein (= s:n takareunasta). Lisää näin koossa XS-XL: vielä 0(1)2(3)4 kertaa joka 6. krs ja 11(10)9(8)7 kertaa joka 4. krs = 96(102)110(116)122 s ja koossa XXL: vielä 11x 1s vuorotellen joka 4.
ja 6. krs = 128 s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23(24) cm, viistoa olat lyhennetyin kerroksin. 1. krs (op):
jätä krs:n viimeiset 2(3)3(3)4(3) s neulomatta (= vasen olka), käänny. 2. krs (np): tee napakka lk ja neulo kerrosta kunnes 2(3)3(3)4(3) s neulomatta (= oikea olka), käänny. Toista krs:ia 1-2 ja tee kääntymisen jälkeen aina napakka lk krs:n alkuun. Jätä krs:ten lopusta silmukoita neulomatta vielä 4(5)5(6)6(8)x 2(3)3(3)4(3) s ja 3(3)2(2)3(3)x
9(7)8(8)7(8) s ja näiden lisäksi koossa M-L 1x 9 s = 37(39)43(46)49(51) s. Päätä sitten op:lla pääntietä varten keskimmäiset 22(24)24(24)24(26) s ja jatka neulomalla tasoituskerros vasemman olan silmukoilla: neulo 1 krs o ja kavenna samalla lk:t seuraavan s:n kanssa oikein yhteen. Katkaise lanka, aloita oikeasta reunasta ja neulo tasoituskerros oikean olan silmukoilla: neulo 1 krs o ja kavenna samalla lk:t edeltävän s:n kanssa ylivetäen yhteen (= nosta
lk:n edessä oleva s neulomatta, neulo lk o ja nosta neulottu s neulotun yli). Näin lyhennetyille krs:ille ei jää reikiä.
Siirrä olkasilmukat apulangalle.
Oikea etukappale Luo ohuemmille puikoille 43(46)50(53)56(59) s. Neulo ja tee sivukavennukset kuten takana.
Kun kappaleen korkeus on 34(35)36(37)38(39) cm, luo nurjan krs:n loppuun 1 s. Aloita seuraavalla kerroksella kaulus, pääntien kavennukset ja kädentien lisäykset kuten takana. 1. krs (op, etureuna): Neulo 1 n, lisää 1 s (= neulo
s:iden välinen lanka kiertäen nurin).

Vasen etukappale Tee vasen etukappale oikean peilikuvaksi, mutta kavenna pääntiellä ylivetokavennuksen
sijasta 2 o yht.
Viimeistely Höyrytä kappaleet. Silmukoi olan avoimet
s:t yhteen. Tarkista kauluksen mitta takapääntielle sopivaksi ja silmukoi kauluksen takasaumat yhteen. Ompele
ohuemmalla langalla ensin kaulus pääntielle ja yhdistä
sitten sivusaumat op:lta vuoropistoin puolen s:n päässä
reunasta. Nosta s:t jakun etureunasta ja kauluksesta
ohuemmille puikoille: nosta etureunoista aina 2 s/3 krs
(= 2 s kolmelta kerrokselta) ja kauluksesta 8 s/9 krs.
Aloita ainaoikeinneule miehustan np:lta. 6. krs: Tee
neljä 4 s:n napinläpeä, kohdista ylimmän yläreuna 4 cm
pääntien 1. kavennuksen alapuolelle ja tee loput tasavälein. Luo seuraavalla krs:lla päätettyjen tilalle uudet 4
s. Kun reunuksen korkeus on 11 krs, päätä s:t.
Hihat Nosta kädentieltä paksummille puikoille pariton
silmukkamäärä (= n. 2 s/3 krs) ja neulo hiha tasona.
Neulo ensin työn np:lla 1 krs oikein. Aloita sitten pitsineule ohjeen mukaan. Kun hihan korkeus on 12(12)12(13)13(13) cm ja olet neulonut mallikerran 1. krs:n, vaihda ohuemmat puikot ja neulo ainaoikeinneuletta 7 krs.
Päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. Yhdistä hihansaumat
vuoropistoin aivan kpl:n reunoista. Päätä langanpäät.
Pese neule 30 asteen villapesussa tai käsin. Käytä hieman villapesuainetta ja huuhteluainetta. Pesu tasoittaa
ja pehmentää neuloksen. Kuivaa tasossa. Höyrytä nurjalta ja ompele napit.
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Neulo jatkossa koko kauluskäänne sileää nurjaa neuletta (= op:lla nurin, np:lla oikein), 2 o, ylivetokavennus,
neulo kunnes 2 s neulomatta, lisää 1 s, 2 o. Kavenna pääntiellä vielä 9(10)10(8)7(8)x 1s joka 6. krs ja
0(0)0(2)3(3)x 1s joka 8. krs. Lisää kaulukseen vielä
seuraavasti: 2x 1 s joka 2. krs, 5(5)5(7)6(7)x 1s joka 6.
krs ja koossa XS-M: vielä 1-2-2x 1s joka 12. krs,
L: 1x1s joka 16. krs, XL-XXL: vielä 1x 1s joka 8. krs ja
1x 1s joka 16. krs. Neulo 2 krs. Neulo sitten? kauluksen osuudella kahden silmukan lyhennetyt kerrokset
kuten olalla (= 2 krs). Tee tällaiset lyhennetyt krs:t vielä
3(3)3(3)4(4) kertaa 6 krs:n välein. Neulo kaulusta vielä
10(8)8(8)6(6) krs ja siirrä s:t langalle. Huom: tee olan
viistotus kuten takana.
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