Versio 1

91394. KLASSISET PALMIKKONEULEET
LANGAT Mio (100 % merinovillaa, kerässä noin 50 g = 170 m)
NEULETIHEYS Noin 25 s ja 40 krs helmineuletta puikoilla nro 3 = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO Skrållan, Gästrike 2-säik., Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
KOOT - IKÄ keskonen(keskonen)0-1(1-2)4-9(9-1½)1½-3(3-5)
SENTTIKOOT 38(44)50(56-62)68-74(80-86)92-98(104-110) cm
RINNANYMPÄRYS Noin 36(38)41(43-45)47-49(51-53)54-55(56-57) cm
YMPÄRYS Noin 46(50)52(54)58(62)66(70) cm
HIHANPITUUS Noin 15(16)17(19)21(23)26(29) cm
KOKOPITUUS Noin 18(19)22(24)27(30)33(36) cm
LAHKEEN SISÄPITUUS Noin 13(14)15(17)20(22)24(26) cm
LAHKEEN ULKOPITUUS Noin 27(29)32(35)38(42)46(50) cm
LANGANMENEKKI (A) Noin 150(150)150(150)150(200)200(200) g (väri 30201, luonnonvalk.) Pusero
LANGANMENEKKI (B) Noin 150(150)150(200)200(200)200(250) g (väri 30211, kirsikka) Neuletakki
LANGANMENEKKI (C) Noin 100(100)100(100)100(100)150(150) g (väri 30212, turkoosi) Neuleliivi
LANGANMENEKKI (D) Noin 100(100)150(150)150(200)200(200) g (väri 30201, luonnonvalk.) Housut
LANGANMENEKKI (E) Noin 50(50)50(100)100(100)100(100) g (väri 30212, turkoosi) Myssy
TARVIKKEET Neuletakki: 5(5)5(5)6(6)6(6) nappia. Pusero ja neuleliivi: 3 pientä nappia olalle. Housut: kuminauhaa.
PUIKOT Nro 2.5 ja 3. Pieni pyöröpuikko nro 2.5. Palmikoihin apupuikko.

OHJEET
Helmineule:
Kerros 1 (oikealta): * 1 o, 1 n *, toista * - * krs loppuun.
Kerros 2: Neulo o oikein ja n nurin.
Kerros 3: * 1 n, 1 o *, toista * - * krs loppuun.
Kerros 4: neulo n nurin ja o oikein. Toista nämä 4 krs.
Palmikot, koossa 38 (44) 50 (56-62) cm:
Kerros 1-4: Sileää = 6 o oikealla ja 6 n nurjalla.
Kerros 5: Siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 o, neulo sen jälkeen 3 s apupuikolta oikein.
Kerros 6-10: Sileää. Toista krs 5-10.
Palmikot, koossa 68-74 (80-86) 92-98 (104-110) cm:
Kerros 1-6: Sileää = 8 o oikealla ja 8 n nurjalla.
Kerros 7: Siirrä 4 s apupuikolle työn eteen, neulo 4 o, neulo sen jälkeen 4 s apupuikolta oikein.
Kerros 8-14: Sileää. Toista kerroksia 7-14.
TAKAKAPPALE (A,B)
Luo 66(70)74(78)86(90)94(98) s puikoilla nro 2.5 ja neulo 7 krs joustinneuletta 1 o, 1 n. Vaihda puikot nro 3 ja neulo 2 krs o, lisää 1.
krs:lla 4(4)4(4)6(6)6(6) s tasavälein = 70(74)78(82)92(96)100(104) s. Jatka neuloen helmineuletta ja 3 palmikkoa ja 2 n niiden mol.
puolin näin: 10(11)12(13)14(15)16(17) s helmineuletta, *2 n, 6(6)6(6)8(8)8(8) o, 2 n, 10(11)12(13)14(15)16(17) s helmineuletta*,
toista *-* krs loppuun. Neulo, kunnes työ on 10(10)12(13)15(17)19(21) cm. Päätä kädentietä varten mol. reunoissa joka 2. krs:lla 1
x 3(3)3(3)4(4)5(5) s, 1 x 2 s ja 1(1)1(2)2(3)3(3) x 1 s = 58(62)66(68)76(78)80(84) s. Neulo, kunnes koko työ on
18(19)22(24)27(30)33(36) cm.
Neuletakki: Päätä uloimmat 15(16)17(18)20(21)21(22) s olkaa varten mol. reunoissa, siirrä keskimmäiset 28(30)32
(32)36(36)38(40) s langalle pääntietä varten.
Pusero: Päätä uloimmat 15(16)17(18)20(21)21(22) s oikeasta sivusta, neulo keskimmäiset 28(30)32(32)36(36)38(40) s ja siirrä
nämä s langalle pääntietä varten, ja jatka neuloen joustinneuletta 1 o, 1 n viimeiset 15(16)17(18)20(21)21(22) s olkahalkiota varten.
Neulo vielä 4 krs joustinneuletta näillä s:illa ja päätä neuloen joustinneuletta.
ETUKAPPALE (A)
Neulo kuten takakappale, mutta pääntie eri tavalla. Kun koko työ on 14(15)18(20)22(25)28(31) cm, päätä keskimmäiset
12(14)16(16)16(16)18(20) s pääntietä varten ja neulo olat erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2(2)2(2)3(3)3(3) x 2 s
ja 4 x 1 s = 15(16)17(18)20(21)21(22) s. Neulo kunnes koko työ on 18(19)22(24)27(30)33(36) cm. Päätä olka. Neulo toinen olka
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samalla tavoin.
OIKEA ETUKAPPALE (B)
Luo 31(33)35(37)41(43)45(47) s puikoilla nro 2.5, ja neulo 7 krs joustinneuletta 1 o, 1 n. Vaihda puikot nro 3, ja neulo 2 krs o, lisää
2(2)2(2)3(3)3(3) s tasavälein 1. krs:lla = 33(35)37(39)44 (46)48(50) s. Jatka neuloen helmineuletta ja 1 palmikko näin: (oikealta)
13(14)15(16)18(19)20(21) s helmineuletta, 2 n, 6(6)6(6)8(8)8(8) s palmikkoa, 2 n, 10(11)12 (13)14(15)16(17) s helmineuletta. Kun
työ on 10(10)12(13)15(17)19(21) cm, päätä kädentietä varten joka 2. krs:lla sivussa (krs:n alussa nurjalla) 1 x 3(3)3(3)4(4)5(5) s, 1
x 2 s ja 1(1)1(2)2(3)3(3) x 1 s = 27(29)31(32)36(37)38(40) s. Neulo kunnes koko työ on 14(15)18(20)22(25)28(31) cm. Nyt
päätetään pääntietä varten etureunassa joka 2. krs:lla 1 x 4(5)6(6)6(6)7(8) s, 2(2)2(2)3(3)3(3) x 2 s ja 4 x 1 s joka koossa =
15(16)17(18) 20(21)21(22) s. Päätä olka samalla korkeudella kuin takakappaleella.
VASEN ETUKAPPALE (B)
Neulotaan kuten oikea etukappale, mutta peilikuvaksi.
HIHAT (A,B)
Luo 30(34)36(38)42(44)46(48) s puikoilla nro 2.5 ja neulo 7 krs joustinneuletta 1 o, 1 n. Vaihda puikot nro 3 ja neulo 2 krs o, lisää
samalla 2 s ens. krs:lla työn keskellä. Neulo helmineuletta ja 1 palmikko krs:n keskikohdassa näin: 11(13)14 (15)16(17)18(19) s
helmineuletta, 2 n, 6(6)6(6)8(8)8(8) s palmikko, 2 n, 11(13)14(15)16(17)18(19) s helmineuletta. Lisää 1 s mol. reunoissa joka
4.(6.)6.(6.)6.(6.)6. krs:lla yhteensä 7(7)8(9)10(11)12(13) krt = 46(50)54(58)64(68)72(76) s, samalla uudet s neulotaan
helmineuletta. Neulo kunnes hiha on 12(13)14(16)18(20)24(26) cm. Päätä hihanpyöriötä varten mol. reunoissa joka 2. krs:lla 1 x
3(3)3(3)4(4)5(5) s, päätä sen jälkeen 4(4)5(5)5(5)5(5) x 2 s mol. reunoissa ja sitten 2(2)2(2)3(4)4(4) x 3 s. Päätä loput
12(16)16(20)18(16)18(22) s.
VIIMEISTELY (A)
Ompele olkasaumat. Aseta takakappaleen olan joustinneule etukappaleen olan alle, niin että joustinneule peittyy. Ompele osat
kädentien reunasta yhteen ja ompele noin kolmasosa olkasaumasta pääntiehen päin kiinni. Jätä loppu avoimeksi.
Pääntie: Poimi pyöröpuikolla nro 2,5 noin 38(40)42(42)46(46)48(50) s etukappaleen pääntiestä ja jatka neuloen takakappaleen
28(30)32(32)36(36)38(40) s, poimi 5 s joustinneulereunasta = yhteensä 66(70)74(74)82(82)86(90) s. Neulo 5 krs joustinneuletta, ja
päätä neuloen joustinneuletta. Kiinnitä hihat ja ompele sivusaumat. Ompele 2 lenkkiä etukappaleelle halkion kohtaan ja 1 lenkki
pääntien reunaan. Kiinnitä napit takakappaleen reunaan, lenkkien kohdalle. Levitä pusero oikeisiin mittoihinsa kosteiden
pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.
VIIMEISTELY (B)
Ompele olkasaumat.
Etureunat: Poimi 43(45)55(60)65(75)85(93) s etureunasta puikoilla nro 2.5 ja neulo 7 krs joustinneuletta 1 o, 1 n. Päätä neuloen
joustinneuletta.
Napinläpi: Päätä 4(4)4(4)5(5)5(5) napinläpeä 3. joustinneulekrs:lla aloittaen helmasta: 6(7)7(8)8(8)8(8) s joustinneuletta, neulo 2 s
yhteen, 1 langankierto, *8(8)11(12)10(12)14(16) s joustinneuletta, neulo 2 s yhteen, 1 langankierto*, toista *-*, ja lopuksi
5(6)(8)7(9)11(11) s joustinneuletta.
Pääntie: Poimi 22 (24)26(27)29(29)30(31) s kummastakin etukappaleesta ja jatka neuloen takakappaleen 28(30)32
(32)36(36)38(40) s = yhteensä 72(78)84(86)94(94)98(102) s. Neulo 7 krs joustinneuletta, ja tee yksi napinläpi reunuksen keskelle
muiden napinläpien kohdalle.
HOUSUT
Etukappale ja takakappale neulotaan samalla tavoin, kumpaankin tulee kiila. Aloita lahkeesta. Luo 26(26)28(28)30(32)34(36) s
puikoilla nro 2.5 ja neulo 7 krs joustinneuletta 1 o, 1 n. Vaihda puikot nro 3, neulo 2 krs o, ja jatka helmineuletta. Lisää 1 s työn
oikeassa reunassa joka 6.(5.)6.(6.)8.(8.)8.(7.) krs:lla yhteensä 7(8)8(8)8(8)10(12) krt = 33(34)36 (36)38(40)44(48) s. Neulo kunnes
työ on 13(14)15(17)20(22)24(26) cm. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen samanlainen lahje, mutta tee lisäykset vastakkaisessa
reunassa.
Neulo ensin sen lahkeen silmukat, jossa lisäykset on krs:n lopussa, luo tästä 6 uutta s kiilaksi, ja jatka neuloen toiseen lahkeeseen,
jossa lisäykset on krs:n alussa = yhteensä 72(74)78(78)84(86)94(102) s. Neulo helmineuletta kaikilla s:illa, samaan aikaan tee
kiilakavennukset.
1. kav (oikealta): 28(29)31(31)32(33)37(41) s helmineuletta, nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s ylitse, 12(12)12(12)16(16)16(16) s
helmineuletta, 2 o yhteen, 28(29)31(31)32(33)37(41) s helmineuletta. Neulo 1 krs kaventamatta helmineuletta, kavsilmukka
neulotaan nurin.
2. kav: 28(29)31(31)32(33)37(41) s helmineuletta, nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s ylitse, 10(10)10(10)14(14)14(14) s helmineuletta,
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2 o yhteen, neulo krs loppuun helmineuletta. Jatka kaventamalla joka krs:lla oikealta, niin että joka kerran jää 2 s vähemmän
kiilaan. Kun kiilassa ei enää ole silmukoita, jatka 60(62)66(66)68(70)78(86) s:lla. Kun koko työ on 27(29)32(35)38(42)46(50) cm,
lopuksi 10 krs joustinneuletta 1 o, 1 n, Päätä löysästi neuloen joustinneuletta. Neulo toinen samanlainen kappale.
VIIMEISTELY (D)
Ompele sivu- ja lahkeensaumat. Taita yläreuna (joustinneule) puolivälistä nurjalle ja ompele kiinni, mutta jätä samalla aukko
kuminauhaa varten. Pujota sopivan mittainen kuminauha ja ompele aukko kiinni.
TAKAKAPPALE (C)
Luo 58(62)66(70)78(82)86(90) s puikoilla nro 2.5, ja neulo 7 krs joustinneuletta 1 o, 1 n. Vaihda puikot nro 3 ja neulo 2 krs o, lisää
samalla 4(4)4(4)6(6)6(6) s tasavälein 1. krs:lla = 62(66)70(74)84(88)92(96) s. Jatka neuloen helmineuletta ja 3 palmikkoa näin:
8(9)10(11)12(13)14(15) s helmineuletta, *2 n, 6(6)6(6)8(8)8(8) o, 2 n, 8(9)10(11)12(13)14(15) s helmineuletta*, toista *-* krs
loppuun. Neulo kunnes työ on 10(10)12(13)15(17)19(21) cm. Päätä kädentietä varten mol. reunoissa joka 2. krs:lla 1 x
3(3)3(3)4(4)4(4) s, 1 x 2 s ja 1(1)1(1)2(3)3(3) x 1 s = 50(54)58(62)68(70)74(78) s. Jatka neulomista, kunnes työ on
18(19)22(24)27(30)33(36) cm. Päätä alusta 11(13)15(16)17(18)20(21) s olkaa varten oikeassa reunassa, neulo keskimmäiset
28(28)28(30)34(34)34(36) s ja siirrä nämä s langalle odottamaan, ja jatka joustinneuletta 1 o, 1 n viimeiset
11(13)15(16)17(18)20(21) s olkaa varten. Neulo vielä 4 krs joustinneuletta näillä s:illa ja päätä neuloen joustinneuletta.
ETUKAPPALE (C)
Neulotaan kuten takakappale, mutta pääntie eri tavalla. Kun koko työ on 14(15)18(20)22(25)28(31) cm, päätä keskimmäiset
12(12)12(14)14(14)14(16) s pääntietä varten ja neulo olat erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2(2)2(2)3(3)3(3) x 2 s
ja 4 x 1 s = 11(13)15(16)17(18)20(21) s. Jatka neulomista, kunnes koko työ on 18(19)22(24)27(30)33(36) cm. Päätä olkaa varten.
Neulo toinen olka samoin.
VIIMEISTELY (C)
Ompele olkasaumat. Takakappaleen olan joustinneule asetetaan etukappaleen olan alle, niin että joustinneule peittyy. Ompele osat
kädentien reunasta yhteen ja ompele noin kolmasosa olkasaumasta kiinni pääntiehen päin. Jätä loppu avoimeksi.
Pääntie: Poimi lyhyellä pyöröpuikolla 2.5 noin 38(38)38(40)44(44)46(46) s etukappaleen pääntiestä ja jatka neuloen takakappaleen
28(28)28(30)34(34)36(36) s, ja poimi 5 s joustinneulereunasta. Neulo 5 krs joustinneuletta ja päätä neuloen joustinneuletta.
Kädentienreunat: Poimi 32 (34)36(38)40 (46) 48 (50) s kädentiestä olkasauman molemmin puolin (olan joustinneuleen kohdasta
mol. kerroksista) = 64(68)72(76)80(92)96(100) s. Neulo 5 krs joustinneuletta ja päätä neuloen joustinneuletta. Ompele sivusaumat.
Ompele 2 lenkkiä etukappaleelle olkahalkioon ja yksi lenkki pääntienreunaan. Kiinnitä napit takakappaleen reunaan, lenkkien
kohdalle. Levitä valmis neuleliivi oikeisiin mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.
OHJEET (E)
Reuna ja korvalaput neulotaan joustinneuletta 1 o, 1 n. Loppu helmineuletta ja 1 palmikko.
Helmineule:
Kerros 1 (oikealta): * 1 o, 1 n *, toista * - * krs loppuun.
Kerros 2: Neulo o oikein ja n nurin.
Kerros 3: * 1 n, 1 o *, toista * - * krs loppuun.
Kerros 4: Neulo n nurin ja o oikein.
Toista nämä 4 krs.
Palmikot, koossa 38 (44) 50 (56-62) cm:
Kerros 1-4: Sileää = 6 o oikealla ja 6 n nurjalla.
Kerros 5: Siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 o, neulo sen jälkeen apupuikon 3 s oikein.
Kerros 6-10: Sileää. Toista krs 5-10 koko ajan.
Palmikot, koossa 68-74 (80-86) 92-98 (104-110) cm:
Kerros 1-6: Sileää = 8 o oikealla ja 8 n nurjalla.
Kerros 7: Siirrä 4 s apupuikolle työn eteen, neulo 4 o, neulo sen jälkeen apupuikon 4 s oikein.
Kerros 8-14: Sileää. Toista krs 7-14 koko ajan.
MYSSY
Luo 80(86)92(98)104(110)116(122) s puikoilla nro 2.5, ja neulo 6(6)7(7)8(8)8(8) cm joustinneuletta 1 o, 1 n. Vaihda puikot nro 3 ja
neulo 1. krs: (oikealta) 36(39)42(45)47(50)53(56) s helmineuletta, 2 n, *2(2)2(2)3(3)3(3) o, lisää 1 s nostamalla lanka s:iden välistä
ja neulo se kääntäen oikein*, neulo *-* 2 krt, 2 n, 36(39)42(45)47(50)53(56) s helmineuletta. Kerros 2: 36(39)42(45)47(50)53(56) s
helmin, 2 o, neulo 6(6)6(6)8(8)8(8) n palmikkoa varten, 2 o, 36(39)42(45)47(50)53(56) s helmin. Jatka näin, kunnes työ on
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13(13)15(16)17(18)19(20) cm, nyt alkaa kavennukset.
1.kav: 1 s helmin, *nosta 1 o, 1 o, vedä nostettu s ylitse, 14(15)17(18)19(21)22(24) s helmin, nosta 1 s, neulo 2 o yhteen, vedä
nostettu s ylitse, 14(16)17(19) 20(21)23(24) s helmin, 2 o yhteen*, 2 n, 6(6)6(6)8(8)8(8) o, 2 n, toista *-*, lopuksi 1 s helmin. Neulo
3 krs kaventamatta.
2.kav: 1 s helmin, *nosta 1 o, 1 o, vedä nostettu s ylitse, 12(13)15(16)17(19)20(22) s helmin, nosta 1 s, 2 o yhteen, vedä nostettu s
ylitse, 12(14)15(17)18(19)21(22) s helmin, 2 o yhteen*, 2 n, 6 6)6(6)8(8)8(8) o, 2 n, toista *-*, lopuksi 1 s helmin. Neulo 1 krs
kaventamatta.
Jatka kaventaen joka krs:lla oikealla tällä tavoin, niin että joka kerran jää 2 s vähemmän kavennusten väliin, joka kavkrs:lla
kavennetaan 8 s. Kun ei ole mahdollista kaventaa enempää, pujota lanka viim. s:iden läpi. Päättele.
KORVALAPUT (E)
Koot 38-62(68-110) cm:
Luo 7(9) s puikoilla nro 2½ ja neulo joustinneuletta 1 o, 1 n, paitsi ens. s, joka nostetaan joko oikein tai nurin s:n mukaan. Jatka
neulomista, kunnes nauha on 10-15 cm. Aloita lisääminen. 1. lis: (oikealta jossa reunas on nurja), nosta 1 o, 1 o, nosta lanka 2 s:n
välistä ja neulo se kääntäen oikein, neulo joustinneuletta kunnes jäljellä on 2 s, nosta lanka s:iden välistä ja neulo se kääntäen
oikein, 1 o, 1 n. Jatka lisäten 1 s ennen uloimpia 2 s:aa mol. reunoissa joka krs:lla oikealta, samalla uudet s neulotaan
joustinneuletta. Kun krs:lla on 23(29) s, neulo 3 krs, päätä sen jälkeen neuloen joustinneuletta. Neulo toinen korvalappu samalla
tavoin.
VIIMEISTELY (E)
Ompele myssyn sauma niin, että joustinneulereuna voidaan taittaa, 1 -2 cm helmineuleen alareunasta. Kiinnitä korvalaput noin
7(8)9(10)10(11)11(12) s päähän takasaumasta mol. puolin, ompele kiinni siihen kohtaan, missä joustinneulereuna vaihtuu
helmineuleeksi.
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Vihjeeksi
Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.
Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai
paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.
Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.
Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.
Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat
itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin
vaatteen mitat.
Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse
ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.
Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset
vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti
ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin
mittoihin.

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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