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Siw – naisten toppi pitsiyksityiskohdilla

Siw on yksinkertainen ja väljä toppi, joka neulotaan ylhäältä alaspäin. Hihoihin neulotaan kauniit pitsiyksityiskohdat, ja

muuten toppi on sileää neuletta. Väljä mitoitus antaa vaatteen laskeutua kauniisti.

LANKA Järbo Lin (100% pellava. Noin 100 g = 200 m) 

 NEULETIHEYS Noin 19 s x 24 krs sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 x 10 cm

 KOOT-NAISTEN XS(S)M(L)XL(2XL)3XL(4XL) 

 KOOT-EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62) 

 RINNANYMPÄRYS - vartalon mitat Noin 86(94)103(113)123(133)143(153) cm

 RINNANYMPÄRYS - vaatteen mitat Noin 116(124)133(143)159(169)179(189) cm - toppi on mitoitukseltaan väljä ja siinä on noin 30

cm liikkumavaraa.

 KOKO PITUUS Noin 47(48)49(50)51(52)53(53) cm

 HIHAN PITUUS  Noin 5(5)6(6)7(7)8(8) cm

 LANGAN MENEKKI Noin 250(300)300(350)400(400)450(450) g (väri 48109, Indigo)

 PYÖRÖPUIKOT 3 mm, 40 cm ja 80 cm (koot XS-M) ja/tai 100 cm (koot L-4XL)

 TARVIKKEET Silmukanpidin/jämälanka, parsinneula, sakset, silmukkamerkkejä 

 

LYHENTEET 

2oyht: Neulo kaksi oikein yhteen (oikealle kallistuva kavennus) 

3oyht: Neulo kolme oikein yhteen (oikealle kallistuva kavennus) 

4oyht: Neulo neljä oikein yhteen (oikealle kallistuva kavennus)

2oyhttr: 2 oikein yhteen takareunastaan

Tuplasilmukka (TS): käytetään kun neulotaan German Short Rows -lyhennettyjä kerroksia. Vedä lanka puikon yli etukautta ja

taakse, ja vedä kireälle, jolloin myös silmukka kiertyy puikon yli ja alkaa näyttämään "tuplasilmukalta". 

NNO: Nosta, nosta, oikein - nosta kaksi silmukkaa (yksi kerrallaan) niin kuin neuloisit ne oikein, laita ne takaisin vasemmalle puikolle

ja neulo ne takareunastaan oikein (vasemmalle kallistuva kavennus) 

NS: nosta silmukkamerkki (siirrä silmukkamerkki vasemmalta oikealle puikolle) 

M: silmukkamerkki (-kit)

AM: Aseta silmukkamerkki 

l1o: Oikealle kallistuva lisäys. Nosta silmukoiden välinen lankalenkki etukautta vasemmalla puikolla ja neulo se takareunastaan

oikein.  

i-cordluominen: Luo 4 s, älä käänny, siirrä kaikki 4 s takaisin vasemmalle puikolle. Neulo 4 oikein. Toista tarvittava määrä kerroksia. 

i-cordpäättely: Luo 3 uutta silmukkaa vasemmalle puikolle *3 o, 2 oyhttr, siirrä takaisin kaikki 4 s* ja toista *?* kunnes työssä on

jäljellä 4 s, katkaise lanka ja vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi. 

German Short Rows (Saksalaiset lyhennetyt kerrokset): Tässä ohjeessa käytetään tätä tekniikkaa, kun neulotaan lyhennettyjä

kerroksia. Parhaiten hahmotat tekniikan, kun katsot opetusvideon esim. YouTubesta. Kääntyessäsi vedät vasemman puikon

ensimmäisen silmukan kohdalla langan etukautta puikon taakse ja kiristät, jolloin silmukkaan syntyy kaksi "jalkaa". Kun neulot tämän

"tuplasilmukan", neulo se yhtenä silmukkana eli kummatkin "jalat" yhdessä.   

Tästä blogikirjoituksestamme löytyy linkki opastusvideoon. 

Magic loop: Tällä tekniikalla voidaan neuloa pientä suljettua neuletta, esim. hihaa, pitkällä pyöröpuikolla.  Katso opastusvideo tästä. 

Luo uusia silmukoita puikolle: Neulo silmukka ja anna alkuperäisen silmukan jäädä vasemmalle puikolle, aseta uusi silmukka sen

eteen, neulo uusi silmukka tähän silmukkaan ja jatka kunnes sinulla on tarvittava määrä. Katso opastusvideo tästä. 
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OHJE 

Luo 4 s 3mm puikolle (joko sukkapuikoille tai pitkälle pyöröpuikolle jos neulot Magic Loop-tekniikalla, ks yllä). Neulo i-cordia

124(124)136(136)144(152)152(164) krs, katkaise lanka ja vedä se 4 silmukan läpi. (I-cord on nyt noin 66(65)70(70)75(80)80(85) cm,

mutta tämä voi vaihdella riippuen neuletiheydestä, ei haittaa vaikka se on hieman liian pitkä, mutta vältä jättämästä liian lyhyeksi.)

  

 I-cord-mato edessäsi, aloita oikeasta kulmasta ja poimi 124(124)136(136)144(152)152(164) s i-cordin reunasta, eli yksi s joka

kerrosta kohti - vedä aina lanka läpi silmukan molemmista "jaloista" kun poimit silmukan.  

 Seuraava krs: AM, neulo krs loppuun oikein ja jatka suljettuna neuleena.  

LYHENNETYT KERROKSET

 Nyt neulotaan lyhennettyjä kerroksia, jotta niska nousee hieman ylemmäs ja topin istuvuus paranee. 

 Lyhennetty krs 1: 31(31)34(34)36(38)38(41) s o, käänny, TS, 61(61)67(67)71(75)75(81) s n, käännä työ, TS.

 Lyhennetty krs 2: neulo o kunnes on jäljellä 10 s ennen edellisen krs:n TS:aa, käänny, TS, neulo nurin kunnes on jäljellä 10 s ennen

edellisen krs:n TS:aa, käänny, TS.

 Lyhennetty krs 3: neulo o kunnes on jäljellä 7 s ennen edellisen krs:n TS:aa, käänny, TS, neulo nurin kunnes on jäljellä 7 s ennen

edellisen krs:n TS:aa, käänny, TS, neulo kerros loppuun oikein ja kun tulet TS:n kohdalle, neulo se yhtenä silmukkana. 

KAARROKE

 Jos sinun tarvitsee vaihtaa lankakerää kaarrokkeessa, tee se keskellä takana. 

 Valmisteleva krs: 17(17)20(20)22(24)24(27) o, AM, neulo kaavion krs 1 (27 s), AM, 35(35)41(41)45(49)49(55) o, AM, neulo kaavion

krs 1 (27 s), neulo krs loppuun oikein.

 Tärkeä tieto kaaviosta: Kun olet neulonut kaikki kaavion 16 krs:ta, aloita uudestaan krs:sta 1 ja toista kaavio tarvittava määrä

kertoja. Kaaviossa silmukkamäärät vaihtelevat, ja siksi pitsineuleen silmukoita ei lasketa mukaan silmukoiden kokonaismäärään kun

se mainitaan ohjeessa. 

 Siirrä seuraavaksi kerroksen aloituksen silmukkamerkki. Poista nykyinen aloituksen merkki, neulo 17(17)20(20)22(24)24(27) oikein

seuraavaan merkkiin. Tämä on nyt kerroksen aloituksen merkki.   

Krs 1: * NS, Neulo kaavion 1 krs, NS, neulo seuraavaan silmukkamerkkiin*, toista *?* vielä kerran.  

 Krs 1 toistetaan vielä 1(1)1(1)3(3)3(3) kertaa.

 Byt till längre sticka när du tycker det behövs allt eftersom du gör ökningarna nedan.

 Lisäyskrs 1:, *NS, neulo kaavion mukaan, NS, 5(4)6(4)4(4)2(4) oikein, l1o, [1 o, l1o] kunnes on jäljellä 6(4)6(5)4(5)3(5) s ennen

seuraavaa M, neulo oikein merkkiin asti*, toista *?* vielä kerran. 

 50(56)60(66)76(82)90(94) s lisätty, yhteensä 120(126)142(148)166(180)188(204) m  + kaavion silmukat.

 Neulo Krs 1:n mukaan vielä 12(13)13(14)13(14)14(15) krs.

 Lisäyskrs 2: *NS, neulo kaavion mukaan, NS, 7(5)6(6)5(5)3(5) oikein, l1o, [2 o, l1o] kunnes on jäljellä 7(6)7(6)6(5)3(5) s ennen

seuraavaa M, neulo oikein merkkiin asti* till M*, toista *?* vielä kerran. 48(54)60(64)74(82)90(94) s lisätty, yhteensä

168(180)202(212)240(262)278(298) s + kaavion silmukat

 Neulo Krs 1:n mukaan vielä 12(13)13(14)13(14)14(15) krs.

 Lisäyskrs 3: *NS, neulo kaavion mukaan, NS, 7(6)7(6)6(5)5(7) oikein, l1o, [3 o, l1o] kunnes on jäljellä 8(6)7(7)6(6)5(7) s ennen

seuraavaa M, neulo oikein merkkiin asti* till M*, toista *?* vielä kerran. 

 48(54)60(64)74(82)88(92) s lisätty, yhteensä 216(234)262(276)314(344)366(390) s + kaavion silmukat

 Neulo Krs 1:n mukaan vielä 12(13)13(14)13(14)14(15) krs.

 Lisäyskrs 4: *NS, neulo kaavion mukaan, NS, 8(6)9(7)6(6)5(7) oikein, l1o, [4 o, l1o] kunnes on jäljellä 8(7)10(7)7(6)6(8) s ennen

seuraavaa M, neulo oikein merkkiin asti*, toista *?* vielä kerran.

 48(54)58(64)74(82)88(92) s lisätty, yhteensä 264(288)320(340)388(426)454(482) s + kaavion silmukat

 Neulo Krs 1:n mukaan vielä 12(13)13(14)13(14)14(15) krs.

 HUOM! Merkkaa itsellesi ylös mihin kaavion kerrokselle jäit, jotta aloitat myöhemmin hihat oikean kerroksen kohdalta.  

EROTTELE HIHOJEN JA VARTALON SILMUKAT

 Vaikka kerälläsi olisi vielä lankaa jäljellä, nyt on hyvä kohta vaihtaa uuteen vyyhtiin. Näin saat yhden liitoskohdan vähemmän

vartaloon (ja ensimmäinen liitoskohta tulee alemmas). Kun seuraavan kerran vaihdat kerää, tee se suoraan toisen hihan alle. 

 Seuraava krs: Neulo Krs 1:n mukaan kunnes on jäljellä 16(18)21(23)27(32)34(36) s ennen kerroksen loppua, AM kerroksen alun
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merkitsemiseksi, *siirrä 16(18)21(23)27(32)34(36) s + kaavion silmukat merkkien välissä + vielä 16(18)21(23)27(32)34(36) s (toisin

sanoen toinen hiha) jämälangalle odottamaan, luo 10 uutta silmukkaa, neulo o seuraavaan merkkiin* ja toista *?* vielä kerran, neulo o

krs:n loppuun. 

 20 s lisätty, 220(236)258(270)302(320)340(360) s 

VARTALO

 Jatka sileää neuletta suljettuna neuleena kunnes työn pituus on 24(24)24(24)25(25)26(25) cm kainalosta mitattuna. Päättele silmukat

i-cordpäättelyllä. 

HIHAT

 Siirrä hihan silmukat sukkapuikoille tai pitkälle pyöröpuikolle jos neulot Magic Loop-tekniikalla. 

 Aloita kainalon keskeltä ja poimi 5 s, neulo hihan silmukoilla sileää neuletta ja kaavion silmukat kaavion mukaan, kuten

aikaisemminkin, poimi lopuksi vielä 5 uutta s kainalosta. 

 Jatka näin kunnes hihan pituus on 5(5)6(6)7(7)8(8) cm. Neulo 1 krs o kaikilla silmukoilla. 

 Päättele silmukat i-cordpäättelyllä.

 

  

LOPUKSI

 Ompele pääntien, hihojen ja vartalon i-cordien alku- ja loppupäät yhteen. Päättele langanpäät.  

 Liota toppia haaleassa vedessä vähintään tunnin (näin kaikki kuidut ehtivät kastua kunnolla läpimäräksi) ja asettele sen jälkeen

tasaiselle alustalle ja pingota/asettele mittoihinsa mittataulukon mukaan. Rullaa kaksi pyyhettä ja laita ne hihojen sisälle, näin saat

hihojen pitsit aukeamaan ja vältät pingotusreunan keskellä pitsiä.   

MITAT 

 A: Rinnanympärys = Ca 116(124)133(143)159(169)179(189) cm

 B: Koko pituus = Ca 47(48)49(50)51(52)53(53) cm

 C: Vartalon pituus = Ca 25(25)25(25)26(26)27(26) cm

 D: Pääntie = Ca 66(65)70(70)75(80)80(85) cm

 E: Hihan ympärys = Ca 32(33)35(38)42(47)49(52) cm

 F: Hihan pituus = Ca 5(5)6(6)7(7)8(8) cm

 Piirroksen nuolet osoittavat myös neulomissuunnan.
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Vihjeeksi

Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.

Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.

Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö

neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

Lyhenteet

Neulominen

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kaksoisyliv=kaksoisylivetokavennus, kav=kavennus, k-o=kiertäen oikein, krs=kerros,

krs:n=kerroksen, krt=kertaa, lis=lisäys, lk=langankierto, ns=nurja silmukka/nurjat silmukat, o=oikea silmukka/oikeat silmukat,

p=puikko/puikot, reunas=reunasilmukka, sileä=sileä neule, s=silmukka/silmukat, seur=seuraava, s-kaari=silmukkakkaari,

takakpl=takakappale, yliv=ylivetokavennus, 2-kav=kaksoiskavennus 

Virkkaus

cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kav=kavennus, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krs=kerros, krt=kerta/kertaa,

krs:n=kerroksen, ks=kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis=lisäys, lk=langankierto, puolip=puolipylväs, p=pylväs, pp=pitkäpylväs,

p-ryhmä=pylväsryhmä, ps=piilosilmukka, reunas=reunasilmukka, seur=seuraava, s=silmukka/silmukat, takakpl=takakappale
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