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Neulottu kaarrokejakkuNeulottu kaarrokejakku

KokoKoko: 0-3kk(3-6kk)6-9kk(9-12kk)12-18kk(1-2v)

Lapsen vartalon ympärys: 42(46)50(52)54(56) cm

Vaatteen mitat: Ympärys: 46(50)54(56)58(59) cm, 

koko pituus: n. 25(27)30(32)34(36) cm, 

hihan sisäpituus: 16(17)18(20)22(25) cm

Langanmenekki:Langanmenekki: F245 Sirdar Heirloom väriä 554: 4(4)5(5)6(7) kerää

(25g/105m)

Puikot:Puikot: Nro 3½ ja 4 sekä sukkapuikot nro 3½ ja 4 tai käsialan mukaan.

NeuletiheysNeuletiheys: 24 s ja 32 krs sileää neuletta puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm.

Muut tarvikkeet:Muut tarvikkeet: 3(3)3(3)3(3) nappia

Hihat:Hihat: Neulotaan suljettuna neuleena sukkapuikoilla. 

LuoLuo 38(38)38(40)40(40) s sukkapuikoille nro 3½ ja neulo 1 o/1 n -joustinneuletta. Kiinnitä 1 merkki

kerroksen vaihtumiskohtaan. Kun olet neulonut 6(6)6(8)8(8) krs joustinneuletta, neulo 1 krs oikein ja

kavenna samalla tasavälein 4(4)4(4)4(4) s = 34(34)34(36)36(36) s. Vaihda sukkapuikkoihin nro 4 ja neulo 1

krs oikein. Tee seuraavalla krs:lla reikäkrs näin: *2 s oikein yhteen, 1 langankierto*, toista *-* koko krs:n

ajan. Jatka neulomalla sileää neuletta. Neulo 1 krs. Lisää seuraavalla krs:lla keskellä hihan alla olevien 2

s:n molemmin puolin 1 s. Toista tällaiset lisäykset joka 6.(4.)4.(4.)4.(4.) krs, kunnes työssä on

44(38)42(40)46(42) s. Toista sitten lisäykset joka 8.(6.)6.(6.)6.(6.) krs, kunnes työssä on

46(48)50(52)56(58) s. Kun hihan pituus on 16(17)18(20)22(25) cm, neulo kunnes kerroksen

vaihtumiskohtaa edeltää 3(3)4(4)5(5) s. Siirrä keskellä hihan alla olevat 6(6)8(8)10(10) s apulangalle. Jätä

työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

Etu- ja takakappale:Etu- ja takakappale: Luo 143(155)169(175)183(187) s puikoille nro 3½ ja neulo 7(7)7(9)9(9) krs 1 n/1 o -

joustinneuletta. Neulo sitten 1 krs nurin nurjalta puolelta ja kavenna samalla tasavälein

20(22)24(26)26(26) s = 123(133)145(149)157(161) s. Vaihda puikkoihin nro 4 ja jatka neulomalla sileää

neuletta. Kun olet neulonut 2 krs sileää neuletta, neulo reikäkrs seuraavasti: 1 o, *2 s oikein yhteen, 1

langankierto*, toista *-* ja neulo lopuksi 2 o. Jatka sileää neuletta. Kavenna seuraavalla oikean puolen

krs:lla kummassakin sivussa 2 s näin: Neulo 26(29)32(33)35(36) o, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein

ja vedä nostettu s neulotun s:n yli, 2 o, 2 s oikein yhteen, neulo 59(63)69(71)75(77) o, nosta 1 s neulomatta,

neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun s:n yli, 2 o, 2 s oikein yhteen, neulo krs:n loput s:t oikein. Neulo

7 krs ilman kavennuksia. Toista sitten seuraavalla krs:lla kummassakin sivussa kavennukset näin: Neulo

25(28)31(32)34(35) o, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun s:n yli, 2 o, 2 s

oikein yhteen, neulo 57(61)67(69)73(75) o, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s

neulotun s:n yli, 2 o, 2 s oikein yhteen, neulo krs:n loput s:t oikein. Toista tällaiset kavennukset joka 8.(8.)8.

(10.)8.(8.) krs vielä 2(2)3(3)4(2) kertaa ja sitten joka 0(0)0(0)0(10.) krs 0(0)0(0)0(2) kertaa =

107(117)125(129)133(137) s.

Kun työn pituus on 14(15)17(19)20(21) cm, ota hihat samalle puikolle etu- ja takakappaleen kanssa (työn

oikealta puolelta) seuraavasti: Neulo 1(1)2(2)2(3) o, 2 s oikein yhteen, *4(5)3(2)2(2) o, 2 s oikein yhteen*,

toista *-* yhteensä 3(3)4(5)5(5) kertaa, neulo 1(1)2(3)3(3) o (= oikea etukappale), siirrä seuraavat

3(3)4(4)5(5) s apulangalle (= keskellä hihan alla), neulo oikean hihan apulangalla odottavat s:t oikein, siirrä

etu- ja takakappaleen seuraavat 3(3)4(4)5(5) s apulangalle (= keskellä hihan alla), neulo 3(2)5(1)1(2) o, 2 s

oikein yhteen, *neulo 4(5)3(3)3(3) o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 7(7)9(11)11(11) kertaa, neulo

4(2)5(1)1(2) o (= takakappale), siirrä seuraavat 3(3)4(4)5(5) s apulangalle (= keskellä hihan alla), neulo

vasemman hihan apulangalla odottavat s:t oikein, siirrä etu- ja takakappaleen seuraavat 3(3)4(4)5(5) s

apulangalle (= keskellä hihan alla), neulo 1(1)2(3)3(3) o, 2 s oikein yhteen, *4(5)3(2)2(2) o, 2 s oikein

yhteen*, toista *-* yhteensä 3(3)4(5)5(5) kertaa, neulo 1(1)2(2)2(3) o (= vasen etukappale) =

159(173)173(177)181(189) s. Neulo nyt lyhennettyjä kerroksia seuraavasti: Neulo 1 krs nurin. Neulo

oikeaa, kunnes jäljellä on 2 s, kierrä lanka seuraavan s:n ympäri (= ota seuraava s oikean käden puikolle, vie



lanka puikkojen välistä työn vastakkaiselle puolelle, siirrä s takaisin vasemmalle puikolle), käännä työ.

Neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 2 s, kierrä lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Neulo oikeaa, kunnes

jäljellä on 4(4)4(5)5(5) s, kierrä lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Neulo nurjaa, kunnes jäljellä on

4(4)4(5)5(5) s, kierrä lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Neulo oikeaa, kunnes jäljellä on 6(6)6(7)7(8)

s, kierrä lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 6(6)6(7)7(8) s, kierrä

lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Koot 6-9kk (9-12kk) 12-18kk ja (1-2v): Neulo oikeaa, kunnes jäljellä

on 7(8)9(10) s, kierrä lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 7(8)9(10) s,

kierrä lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Koot 12-18kk ja (1-2v): Neulo oikeaa, kunnes jäljellä on

10(11) s, kierrä lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Neulo nurjaa, kunnes jäljellä on 10(11) s, kierrä

lanka seuraavan s:n ympäri, käännä työ. Kaikki koot: Neulo kaikilla silmukoilla 1 krs oikein. Seuraava krs:

Neulo oikeaa ensimmäiseen kääntymiskohtaan asti, *vie puikko kierretyn s:n molempien silmukkakaarien

läpi ja neulo 1 s oikein, neulo seuraavaan kääntymiskohtaan asti*, toista *-* kunnes olet neulonut viimeisen

kääntymiskohdan s:n, neulo krs:n loput s:t oikein. Jatka neulomalla kaikilla silmukoilla ainaoikeaa. Neulo 1

krs. Seuraava krs neulotaan näin: 1 n, *2 s nurin yhteen, 1 langankierto*, toista *-* ja neulo lopuksi 2 n.

Neulo 2 krs ainaoikeaa. Kavenna seuraavalla krs:lla näin: Neulo 5(4)8(3)2(6) o, 2 s oikein yhteen,

*9(8)8(9)11(11) o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 13(16)15(15)13(13) kertaa, neulo 9(7)13(7)8(12)

o. Neulo 7 krs ilman kavennuksia. Kavenna seuraavalla krs:lla näin: Neulo 5(4)8(3)2(6) o, 2 s oikein yhteen,

*8(7)7(8)10(10) o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* yhteensä 13(16)15(15)13(13) kertaa, neulo 8(6)12(6)7(11)

o. Seuraava krs: 1 n, *2 s nurin yhteen, 1 langankierto*, toista *-* ja neulo lopuksi 2 n. Neulo 6 krs ilman

kavennuksia. Tee sitten seuraavalla krs:lla kavennukset kuten aiemmin (kavennusten väliin tulee 1 s

vähemmän). Toista tällaiset kavennukset 5(5)5(7)5(5) krs:n välein kerran, 5(5)5(7)5(7) krs:n välein kerran,

0(0)5(7)7(7) krs:n välein kerran ja 0(0)0(0)7(7) krs:n välein kerran. Koot 0-3kk (3-6kk), (9-12kk) ja (1-2v):

Neulo seuraava krs näin: 5(3)0(5)0(2) o, 2 s oikein yhteen, *5(6)0(3)0(15) o, 2 s oikein yhteen*, toista *-*

yhteensä 11(10)0(17)0(5) kertaa, neulo 5(3)0(5)0(2) o = 77(77)77(79)83(85) s. Vaihda puikkoihin nro 3½ ja

neulo 5 krs 1 n/1 o -joustinneuletta. Päätä s:t joustinneuletta neuloen.

Oikea etureuna:Oikea etureuna: Poimi silmukat työn oikealta puolelta puikoille nro 3½ seuraavasti: Poimi alareunan

joustinneuleen reunasta 5(5)5(7)7(7) s, poimi keskiedun sileän neuleen reunasta 36(38)42(46)48(50) s,

poimi kaarrokkeen reunasta 17(17)19(19)21(21) s ja poimi pääntien reunuksen reunasta 5 s =

63(65)71(77)81(83) s. Neulo 3 krs 1 n/1 o -joustinneuletta. Tee sitten seuraavalla krs:lla napinlävet näin:

Neulo 41(43)47(53)55(57) s joustinneuletta, päätä 1 s, *neulo 7(7)8(8)9(9) s joustinneuletta, päätä 1 s*,

toista *-* vielä kerran, neulo krs:n lopuilla silmukoilla joustinneuletta. Luo seuraavalla krs:lla jokaisen

päätetyn s:n tilalle 1 s. Neulo vielä 3 krs joustinneuletta. Päätä s:t joustinneuletta neuloen.

Vasen etureuna:Vasen etureuna: Neulo kuten oikea etureuna, mutta ilman napinläpiä.

Viimeistely:Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Aseta neule tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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