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91009 NAISTEN PERUSNEULEET RAGGI-LANGASTA
LANGAT (H,J) Raggi (70% villaa "Superwash", 30% nailonia. Noin 100 g = 150 m)
LANKAVAIHTOEHTO Gästrike 4-säik., Vinga. Langanmenekki saattaa muuttua eri langalla.
LANGAT (D)  Vinga (85% akryyliä, 15% villaa "Superwash". Noin 100 g = 190 m)
LANKAVAIHTOEHTO  Gästrike 4-säik., Raggi. Langanmenekki saattaa muuttua eri langalla.
KOOT  XS(S)M(L)XL(2XL)
YMPÄRYSMITTA  Noin 88(96)104(112)124(136) cm. Vaatemitta
KOKOPITUUS  Noin 61(63)65(67)69(71) cm. Vaatemitta
LANGANMENEKKI (A-D) Noin 500(500)550(550)600(650) g (D: väri 40662)
LANGANMENEKKI (E,F) Noin 500(550)550(600)600(650) g
LANGANMENEKKI (G,H) Noin 550(550)600(650)650(700) g (H: väri 1550)
LANGANMENEKKI (J) Noin 600(650)700(750)750(800) g (väri 1568)
PUIKOT  Nro 5 ja nro 5.5
PYÖRÖPUIKOT  Nro 5.5, 80 cm (C,D,G,H), nro 5, 40 cm (A,B,E,F,J)
TARVIKKEET (C,G)  6(7)7(7)7(7) nappia (C,G)
TARVIKKEET (D,H)  5(5)5(5)5(5) nappia (D,H)
SUUNNITTELU & OHJE  Jette Magnussen
SUOMENNOS  Irma Sinerkari

NEULETIHEYS  Noin 16½ s ja 23 krs sileää neuletta puikoilla nro 5.5 = 10 x 10 cm. Mikäli neuletiheys ei täsmää, vaihda ohuemmat tai 
 paksummat puikot. 

KOKOTAULUKKO  Järbo Garn kokotaulukko: Liikkumisväljyys vaihtelee ohjeissamme riippuen siitä, minkä tyyppisestä ja muotoisesta 
 vaatteesta on kysymys. Jotta osaisit valita oikean koon, suosittelemme, että otat kaikki mitat suoraan vartalolta. Sen 
 jälkeen voit itse päättää, kuinka paljon haluat liikkumaväljyyttä. 

VINKKEJÄ & OHJEITA *Lue ohje tarkoin lävitse, ennen kuin aloitat neulomisen. 
 *Merkitse värikynällä se koko, jonka aiot neuloa, näin on helpompi seurata ohjetta. 
 *Neulo aina koetilkku: Neulo 12 x 12 cm kokoinen tilkku, jotta näet täsmääkö neuletiheys. 
 *Keränvaihto: Langanpäitä ei koskaan solmita yhteen. Pura molempia langanpäitä auki (noin 8 cm matkalta) ja aseta ne 
 päällekkäin. Pyöritä lankoja löysästi toistensa ympäri ja jatka neulomista. Monet ovat sitä mieltä, että uudesta kerästä 
 on langanpää hyvä aloittaa kerän sisältä. 

LYHENTEET  Kav=kavennus, reunas=reunasilmukka, yliv.kav=ylitsevetämisenkavennus. 

OHJEET  Reunas: Ensimmäinen ja viim. s neulotaan oikein joka krs. Kav oikealla: Krs:n alussa: Reunas, 1 o, 2 o yhteen. Krs:n lopussa: 
 1 yliv.kav = nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun s:n ylitse, 1 o, reunas. Kav nurjalla: Krs:n alussa: Reunas, 1 n, 2 
 kääntäen n yhteen = vaihda 1. ja 2. s:n paikkaa vasemmalla puikolla, neulo s:t nurin yhteen. Krs:n lopussa: 2 n yhteen, 
 1 n, reunas. Lisäys: Nosta lanka kahden s:n välistä ja neulo se kääntäen oikein tai nurin, kumpi sopii paremmin. 
 Joustinneule 1: 1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun. 2. krs ja kaikki muut krs:t: Oikea oikein, nurja nurin. 
 Vaihtoehto: Joustinneule 2: 1. krs: *2 o, 2 n*, toista *-* krs loppuun. 2. krs ja kaikki muut krs:t: Oikeat oikein, 
 nurjat nurin. 

HUOM! Mallissa D hihansuihin, helmaan sekä etureunaan on neulottu 4-5 krs erivärisellä. Katso kannen kuvasta. 

TAKAKAPPALE (A-J) Luo 75(81)87(93)103(113) s puikoilla nro 5. Neulo 6(6)7(7)8(8) cm joustinneuletta: Reunas, *1 n, 1 o*, toista *-* ja 
 lopuksi 1 n, reunas (1. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5.5 ja neulo sileää. Neulo kunnes työ on 39(40)41(42)43(44) cm, 
 lopuksi yksi krs nurjalta. Kädentie: Päätä 3(4)5(5)6(7) s seur. 2 krs:n alussa kädenteitä varten. Neulo raglan-kav oikealla 
 seuraavasti: Reunas, 1 o, 2 o yhteen, neulo kunnes krs:lla on 4 s jäljellä, 1 yliv.kav, 1 o, reunas. Neulo raglan-kav nurjalla 
 seuraavasti: Reunas, 1 n, 2 käänt. n yhteen, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 2 n yhteen, 1 n, reunas. Jatka neuloen 
 raglan-kav molemmissa reunoissa joka krs:lla, yhteensä 4(4)5(6)6(7) krt. Neulo sitten kav joka 3. krs:lla (1. kerran 
 oikealta), yhteensä 5(5)5(3)0(0) krt, ja sitten oikealla joka 2. krs:lla, yhteensä 15(16)17(20)27(29) krt = 21(23)23(25)25(27) s 
 jäljellä pääntietä varten, lopuksi yksi krs nurjalta. Siirrä loput s:t langalle odottamaan. Työ on noin 60(62)64(66)69(71) cm. 
 Malli J: Jatka raglan-kav joka 2. krs:lla vielä 1(1)1(2)2(2) krt = 19(21)21(21)21(23) s pääntietä varten, lopuksi yksi krs 
 nurjalta. Siirrä loput s:t langalle odottamaan. Työ on noin 61(63)65(67)70(72) cm. 

ETUKAPPALE (A,E,J) Luo ja neulo kädenteihin saakka kuten takakpl. Kädentie: Päätä 3(4)5(5)6(7) s seur. 2 krs:n alussa kädenteitä varten. 
 Jatka neuloen raglan-kav molemmissa reunoissa joka 2. krs:lla, yhteensä 4(4)5(6)6(7) krt. Neulo sitten kav joka 3. krs:lla 
 (1. kerran oikealta), yhteensä 5(5)5(3)0(0) krt ja sitten oikealla joka 2. krs:lla yhteensä 13(14)15(18)25(27) krt. 
 HUOM! Nyt mallit neulotaan eri tavalla. Mallit A, E: Kun on neulottu yhteensä 15(16)18(20)23(26) raglan-kav 
 = 39(41)41(43)45(47) s, siirrä keskimmäiset 15(17)17(19)19(19) s odottamaan pääntietä varten, ja neulo olat erikseen. 
 Oikea olka: Samaan aikaan kun raglan-kav jatkuvat, neulotaan vielä 5 kav pääntien reunasta joka 2. krs:lla seuraavasti: 
 Nurjalla: Neulo kunnes krs:lla on 4 s jäljellä, 2 n yhteen, 1 n, 1 reunas. Oikealla: 1 reunas, 1 o, 2 o yhteen, neulo krs 
 loppuun raglan-kav asti. Malli J: Kun on neulottu yhteensä 16(17)19(21)24(27) raglan-kav = 37(39)39(41)43(45) s, 
 siirrä keskimmäiset 15(17)17(17)17(17) s odottamaan pääntietä varten, ja neulo olat erikseen. HUOM! Koko 2XL: Päätä 
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 vielä 2 s molemmissa reunoissa pääntien reunassa. Oikea olka: Samaan aikaan, kun raglan-kav jatkuvat, neulotaan vielä 
 4 kav pääntien reunassa joka krs:lla seuraavasti: Neulo kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 2 n yhteen, 1 n, 1 reunas. Jatka 
 raglan-kav joka 2. krs:lla vielä 1(1)1(2)2(2) krt. Vasen olka: Neulotaan kuten oikea olka, mutta peilikuvaksi.

 ETUKAPPALE (B,F)  Luo ja neulo kädenteihin saakka kuten takakpl. Kädentie: Päätä 3(4)5(5)6(7) s seur. 2 krs:n alussa kädenteitä varten. 
 Jatka neuloen raglan-kav molemmissa reunoissa joka 2. krs:lla, yhteensä 4(4)5(6)6(7) krt. Neulo sitten kav joka 3. krs:lla 
 (1. kerran oikealta), yhteensä 5(5)5(3)0(0) krt ja sitten oikealla joka 2. krs:lla yhteensä 13(14)15(18)25(27) krt. Sitten 
 kun raglan-kav on neulottu yhteensä 6(6)7(8)8(9) krt = 57(61)63(67)75(81) s jäljellä krs:lla, jätä keskimmäinen s 
 odottamaan V-pääntietä. Neulo sitten olat erikseen. Neulo V-pääntiekav joka 3. krs:lla yhteensä 12(13)13(14)14(15) krt, 
 samaan aikaan raglan-kav jatkuvat. HUOM! Siinä koossa, jossa pääntien kav ja raglan-kav yhtyvät, neulotaan kav 
 seuraavasti: 3 o yhteen tai 1 kaksois-yliv.kav (= nosta 1 o, 2 o yhteen vedä nostettu s yhteenneulottujen ylitse). Päätä 
 viim s nurjalta. Neulo toinen olka samoin, mutta peilikuvaksi. Vaihtoehtona 4 cm syvempi V-pääntie: Samaan aikaan 
 kädentiekav kanssa jätä keskimmäinen s odottamaan V-pääntietä. Neulo olat erikseen. Neulo V-pääntiekav joka 3. krs:lla 
 yhteensä 12(13)13(14)14(15) krt. Neulo pääntie ja samaan aikaan raglan-kav jatkuvat. 

VASEN ETUKAPPALE (C,G)  Luo 36(38)42(44)50(54) s puikoilla nro 5. Neulo 6(6)7(7)8(8) cm joustinneuletta: Reunas, *1 n, 1 o*, toista *-* ja 
 lopuksi 1 n, reunas (1. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5.5 ja neulo sileää. Neulo kunnes työ on 39(40)41(42)43(44) cm, 
 lopuksi yksi krs nurjalta. Kädentie: Päätä 3(4)5(5)6(7) s kädentietä varten. Neulo raglan-kav oikealla seuraavasti: Reunas, 
 1 o, 2 o yhteen. Neulo raglan-kav nurjalla seuraavasti: Neulo kunnes on 4 s jäljellä, 2 n yhteen, 1 n, reunas. Neulo raglan-
 kav joka krs:lla (ensimmäinen oikealta) yhteensä 4(4)5(6)6(7) krt. Neulo sitten kav joka 3. krs:lla (1. kerran oikealta), 
 yhteensä 5(5)5(3)0(0) krt ja sitten oikealla joka 2. krs:lla, yhteensä 15(16)17(20)27(29) krt. Kun on neulottu yhteensä 
 15(16)18(20)23(26) raglan-kav = 18(18)19(19)21(21) s, siirrä keskimmäiset 5(5)6(6)7(7) s pääntietä varten langalle tai 
 apupuikolle. Samalla kun raglan-kav jatkuvat, neulotaan vielä 4 kav pääntien reunassa joka krs:lla seuraavasti: Oikealla: 
 Neulo kunnes krs:lla on 4 s jäljellä, 1 yliv.kav, 1 o, reunas. Nurjalla: Reunas, 1 n, 2 käänt n yhteen, neulo krs loppuun 
 raglan-kav asti. 
 
OIKEA ETUKAPPALE Neulotaan kuten vasen etukappale, mutta peilikuvaksi. 

VASEN ETUKAPPALE (D,H) Luo 36(38)42(44)50(54) s puikoilla nro 5. Neulo 6(6)7(7)8(8) cm joustinneuletta: Reunas, 1 o, 1 n, lopuksi reunas 
 (1. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5.5 ja neulo sileää. Neulo kunnes työ on 39(40)41(42)43(44) cm, viim. krs nurjalta. 
 Kädentie: Päätä 3(4)5(5)6(7) s kädentietä varten. Neulo raglan-kav kuten takakpl. Samaan aikaan alkaa keskellä 
 V-pääntiekav: Neulo 1 kav joka 2. krs:lla, 0(0)0(0)1(0) krt ja sitten joka 4. krs:lla, yhteensä 11(11)12(12)12(13) krt. 
 Sitten jatketaan kaventamatta pääntien reunassa. Neulo raglan-kav ja V-pääntie oikealla seuraavasti: Reunas, 1 o, 2 o 
 yhteen, neulo kunnes jäljellä on 4 s, 1 yliv.kav, 1 o, reunas, ja nurjalta seuraavasti: Reunas, 1 n, 2 käänt n yhteen neulo 
 kunnes jäljellä on 4 s, 2 n yhteen, 1 n, reunas. Raglan: Neulo raglan-kav krs:n alussa (katsottuna oikealta), joka krs:lla 
 yhteensä 4(4)5(6)6(7) krt. Neulo 2 krs, sitten neulotaan kav (1. kerran oikealta) joka 3. krs:lla, yhteensä 5(5)5(3)0(0) krt 
 ja sitten oikealla joka 2. krs:lla yhteensä 13(14)15(18)25(27) krt. HUOM! Siinä koossa, jossa pääntien kav ja raglan-kav 
 yhtyvät, neulotaan kav seuraavasti: 3 o yhteen tai 1 kaksois-yliv.kav (= nosta 1 o, 2 o yhteen vedä nostettu s 
 yhteenneulottujen ylitse). Päätä viim s nurjalta. 

OIKEA ETUKAPPALE Neulotaan kuten vasen etukappale, mutta peilikuvaksi. 

PITKÄ HIHA 
OIKEA HIHA (A-D,J) Luo 38(38)40(40)42(42) s puikoilla nro 5. Neulo 6(6)7(7)8(8) cm joustinneuletta: Reunas, *1 n, 1 o*, toista *-*, reunas 
 (1. krs = nurjalta). Vaihda puikot nro 5.5 ja neulo sileää, lisää 1. krs:lla tasavälein 2(4)4(6)6(8) s = 40(42)44(46)48(50) s, 
 neulo sitten 1 lisäys molemmissa reunoissa joka 7.(6.)6.(6.)6.(6.) krs:lla seuraavasti: Reunas, 1 o, 1 lisäys, neulo kunnes 
 jäljellä on 2 s, 1 lisäys, 1 o, reunas, yhteensä 10(12)13(13)13(13) krt = 60(66)70(72)74(76) s. Jatka neulomista, kunnes 
 työ on 42(43)43(44)44(45) cm. Raglan: Päätä 3(4)5(5)6(7) s seur. 2 krs:n alussa kädentietä varten. Neulo raglan-kav 
 oikealla seuraavasti: Reunas, 1 o, 2 o, yhteen, neulo kunnes on 4 s jäljellä, 1 yliv.kav, 1 o, reunas. Neulo raglan-kav 
 nurjalta seuraavasti: Reunas, 1 n, 2 käänt n yhteen, neulo kunnes on 4 s jäljellä, 2 n yhteen, 1 n, reunas. Jatka neuloen 
 raglan-kav molemmissa reunoissa, joka krs:lla yhteensä 4(4)5(6)6(6) krt. HUOM! Neulo mallit seuraavasti: Mallit A-D:  
 Neulo 2 krs, neulo sitten kav (1. kerran oikealta) joka 3. krs:lla, yhteensä 5(3)5(5)8(13) krt ja sitten joka 2. krs:lla 
 (16)14(14)11(6) krt. Päätä oikealla 5,5 s (= joka 2. krs:lla), jatka samaan aikaan raglan-kav vasemmassa reunassa takakpl 
 puolella joka 2. krs:lla vielä 2 krt. Malli J: Neulo 2 krs, sitten neulotaan kav (1. kerran oikealta) joka 3. krs:lla 5(3)5(5)8(13) krt, 
 ja sitten joka 2. krs:lla yhteensä 13(17)15(15)12(7) krt. Päätä oikealla 5,4(5,4)5,4(4,4)4,4(4,4)s (joka 2. krs:lla) jatka 
 samaan aikaan raglan-kav vasemmassa reunassa takakpl puolella joka 2. krs:lla vielä 1(1)1(2)2(2) krt. 
 
VASEN HIHA  Neulotaan kuten oikea, mutta peilikuvaksi. 

LYHYT HIHA (E-H) 
OIKEA HIHA  Luo 50(56)58(60)60(62) s puikoilla nro 5. Neulo 4(4)5(5)6(6) cm joustinneuletta: Reunas, 1 n, 1 o, reunas (1. krs = nurjalta). 
 Vaihda puikot nro 5.5 ja neulo sileää, lisää 1. krs:lla 6(6)8(8)10(10) s tasavälein = 56(62)66(68)70(72) s. Lisää 1 s 
 molemmissa reunoissa joka 6. krs:lla, yhteensä 2 krt = 60(66)70(72)74(76) s. Neulo sitten 6(8)8(10)10(12) krs sileää. 
 Raglan: Neulotaan kuten pitkä hiha (Mallit A-D). 

VASEN HIHA  Neulotaan kuten oikea, mutta peilikuvaksi. 

VIIMEISTELY (A-J) Päättele kaikki langanpäät. Käytä reunas saumanvaraksi, ompele raglansaumat ja kiinnitä samalla hihat, hihan pitkä 
 raglan-kav ommellaan yhteen takakpl raglaniin ja lyhyt raglan-kav etukappaleeseen. Ompele sivu- ja hihansaumat.  
 
 Neulepuseron O-aukkoinen pääntie (A,E): Aloita lyhyellä pyöröpuikolla nro 5 takakpl oikeasta raglan-saumasta. Neulo 
 takakpl 21(23)23(25)25(27) odottavaa s ja sitten 27(28)30(30)32(33) s hihan- ja pääntienreunasta, neulo pääntien 
 15(17)17(19)19(17) odottavaa s, neulo 27(28)30(30)32(33) s toisesta pääntien- ja hihanreunasta = 90(96)100(104)108(110) s. 
 Neulo pyöröneuleena joustinneuletta: 1 o, 1 n, kunnes reunus on 4 cm tai halutun levyinen. Päätä neuloen joustinneuletta. 
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 Neulepuseron V-pääntie (B,F): Aloita lyhyellä pyöröpuikolla nro 5 takakpl oikeasta raglansaumasta. Neulo takakpl 
 21(23)23(25)25(27) odottavaa s, neulo noin 36(38)39(40)41(41) s hihasta ja V-pääntiestä (= paitsi ei reunas), neulo 
 V-pääntien odottava s oikein, noin 36(38)39(40)41(41) s V-pääntien toisesta reunasta ja hihasta = noin 
 94(100)102(106)108(110) s. Neulo sitten joustinneuletta: 1 o, 1 n. V-pääntien kärkisilmukka neulotaan o joka krs:lla. 
 V-kärkikav: Neulo joustinneuletta kunnes on 2 s ennen kärkis:aa, 1 yliv.kav (nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun 
 s:n ylitse), 1 o (= V-kärkisilmukka), 2 o yhteen. Neulo V-pääntien kärkikav joka 2. krs:lla kunnes reunus on 4 cm tai 
 halutun levyinen. Päätä neuloen joustinneuletta. Vaihtoehtona 4 cm syvempi V-pääntie: Neulo takakpl 21(23)23(25)25(27) 
 odottavaa s, neulo 43(45)46(47)48(48) s hihasta ja V-pääntiestä (= paitsi ei reunas), neulo V-pääntien odottava s oikein, 
 noin 43(45)46(47)48(48) s V-pääntien toisesta reunasta ja hihasta = noin 108(114)116(120)122(124) s. Neulo sitten 
 joustinneuletta: 1 o, 1 n. V-pääntien kärkisilmukka neulotaan o joka krs:lla. V-kärkikavennukset: Neulo joustinneuletta 
 kunnes on 2 s ennen kärkis:aa, 1 yliv.kav (nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun s:n ylitse), 1 o (= V-kärkis), 2 o 
 yhteen.  Neulo V-pääntien kärkikav joka 2. krs:lla kunnes reunus on 4 cm tai halutun levyinen. Päätä neuloen joustinneuletta. 
 
 Neuletakin O-aukkoinen pääntie ja etureunat (C,G): Aloita pitkällä pyöröpuikolla nro 5 oikealta, neulo noin 
 82(88)90(92)96(100) s oikeasta etureunasta pääntien kulmaan asti, neulo 1 s kulmaan, (aseta merkki s:n kohtaan), tämä 
 s muodostaa kulman pääntiehen ja neulotaan o joka krs:lla. Neulo pääntien 5(5)6(6)7(7) odottavaa s, neulo 
 27(28)30(30)32(32) s pääntien reunasta ja hihasta, takakpl 21(23)23(25)25(27) odottavaa s ja sitten 27(28)30(30)32(32) s 
 hihasta ja pääntien reunasta, neulo pääntien 5(5)6(6)7(7) s odottavaa s. Neulo jälleen 1 s kulmaan, (aseta merkki s:n 
 kohtaan) neulo noin 82(88)90(92)96(100) s vasemmasta etureunasta = 251(267)277(283)297(307) s. Neulo sitten 
 joustinneuletta: 1. krs (nurjalta): 1 n, 1 o, lopuksi 1 n. 2. krs (oikealta): 1 o, 1 n, lisää 1 s kulmasilmukan jälkeen, 
 neulo joustinneuletta seur. kulmaan ja lisää 1 s ennen kulmasilmukkaa, neulo joustinneuletta krs loppuun, lopuksi 1 o. 
 3. krs: Kuten 1. krs. 4. krs (oikealla): Oikean etureunan napinlävet: Neulo 9(7)4(5)4(7) s joustinneuletta reunasta, 
 *päätä 2 s (= napinläpi), 12(11)12(12)13(13) s joustinneuletta*, toista *-* yhteensä 5(6)6(6)6(6) krt, päätä vielä 2 s 
 = yhteensä 6(7)7(7)7(7) napinläpeä, neulo kulmaan asti. Lisää 1 s ennen kulmasilmukkaa ja 1 sen jälkeen, neulo 
 joustinneuletta toiseen kulmasilmukkaan asti, lisää 1 s ennen kulmasilmukkaa ja 1 sen jälkeen, neulo joustinneuletta krs 
 loppuun. 5. krs: Neulo o oikein, n nurin. Luo 2 uutta s napinläpeä varten päätettyjen tilalle. 6. krs: Neulo vielä 1 lisäys 
 ennen kumpaakin kulmasilmukkaa ja 1 kummankin jälkeen. Jatka joustinneuletta kunnes reunus on 4 cm. Päätä kaikki 
 s:t neuloen joustinneuletta. Kiinnitä napit. 

 Neuletakin V-pääntie ja etureunat (D,H): Aloita pitkällä pyöröpuikolla nro 5 oikealta, neulo 64(66)68(68)70(72) s 
 oikeasta etureunasta V-kärkeen asti, aseta merkki seur. s:n kohtaan, tämä s muodostaa kulman V-kärkeen ja neulotaan 
 oikein. V-pääntien reunasta ja hihasta neulotaan noin 36(38)39(40)40(41) s (paitsi ei reunas), takakpl 21(23)23(25)25(27) 
 odottavaa s, noin 36(38)39(40)40(41) s pääntien toisesta etureunasta. Aseta merkki viim. s:n kohdalle, tämä on V-pääntien 
 kulmasilmukka ja neulotaan oikein. Neulo pitkin vasenta etureunaa noin 64(66)68(68)70(72) s = noin 
 221(231)237(241)245(253) s. Neulo sitten joustinneuletta: 1. krs (nurjalta): 1 n, 1 o, lopuksi 1 n. 2. krs (oikealta): 1 o, 
 1 n, lopuksi 1 o. 3. krs: Kuten 1. krs. 4. krs (oikealta): Oikean etureunan napinlävet: Neulo 5(3)5(5)3(5) s joustinneuletta 
 reunasta, *päätä 2 s (=napinläpi), 12(13)13(13)14(14) s joustinneuletta*, toista *-* yhteensä 4 krt, päätä 2 s (=yhteensä 
 5 napinläpeä), neulo kulmaan asti. Lisää 1 s V-kärjen kulmas:n jälkeen, neulo joustinneuletta toiseen kulmaan, lisää 1 s 
 ennen kulmasilmukkaa, neulo joustinneuletta krs loppuun. 5. krs: Neulo o oikein, n nurin. Luo 2 uutta s napinläpeä 
 varten päätettyjen kohdalle. 6. krs: Lisää 1 s ennen V-kulmasilmukkaa ja sen jälkeen. Jatka neuloen joustinneuletta 
 kunnes reunus on 4 cm. Päätä kaikki s:t neuloen joustinneuletta. Kiinnitä napit.  
 
 Pooloneuleen kaulus (J): Aloita lyhyellä pyöröpuikolla nro 5 takakpl oikeanpuoleisesta raglan-saumasta. Neulo takakpl 
 19(21)21(21)21(23) odottavaa s ja neulo sitten 24(24)25(29)29(29) s hihan- ja pääntienreunasta, neulo pääntien 
 15(17)17(17)17(19) odottavaa s, neulo 24(24)25(29)29(29) s toiselta puolelta pääntien- ja hihanreunasta 
 = 82(86)88(96)96(100) s. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta: 1 o, 1 n, 17(18)18(18)19(19) cm. Päätä neuloen 
 joustinneuletta.
 
TASKUT Luo 25 s pohjavärillä, puikoilla nro 5 ja neulo yksi krs o = nurjalta. Vaihda puikot nro 5.5 ja neulo sileää noin 13 cm. 
 Lisää 3 s tasavälein nurjalla = 28 s. Vaihda puikot nro 5 ja kuvioväri. Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n, paitsi reunas. Kun 
 työ on 16 cm, päätä neuloen joustinneuletta. Neulo toinen tasku samalla tavoin. Kiinnitä tasku etukappaleen keskikohtaan 
 helman joustinneuleen yläpuolelle. Käytä reunas + oikeinneulottu krs saumanvaraksi. 


