
Sirdar Baby Bamboo

Tuotekoodi: 4624



Vauvan ja tytön kaarrokejakut

Koko: 0-6 kk– 6-12 kk– 1-2 v– 2-3 v– 4-5 v– 6-7 v
Valmiin neuleen mitat: rinnanympärys 45-51-55-60-65-71 cm, koko pituus 24-26-29-32-35-38 cm, hihan sisäpituus
15-17-20-24-29-33 cm
Langanmenekki: Sirdar Snuggly Baby Bamboo DK (50 g /95 m, 80% bambu, 20% villa), 
Raidallinen neuletakki: vaalea harmaa (099) 50-50-50-50-100-100 g, lime (155) 100-100-100-150-150-150 g,
keltainen (101) 50 g, oranssi (100) 50 g
Kelta-oranssi-lime neuletakki: keltainen (101) 50 g, oranssi (100) 50 g, lime (155) 100-100-100-150-150-150 g
Liivi: vaalea harmaa (099) 100-100-150-150-150-200 g
Puikot: nro 3 ja 4 tai käsialan mukaan
Tiheys: 22 s ja 28 krs sileää neuletta puikoilla nro 4 =10x10 cm
Mallineuleet: Sileä neule: neulo oikealla oikein, nurjalla nurin. Raidoitus: neulo 2 krs keltaisella, 2 krs oranssilla, 2
krs limellä, 2 krs vaaleanharmaalla. Mallineule: neulo ruutupiirroksen mukaan.
Tarvikkeet: 3 nappia

Raidallinen neuletakki

Kaarroke
Neuletakki neulotaan pääntieltä helmaan aloittaen kaarrokkesta. Luo 57-65-65-65-73-73 s puikoille nro 3
vaaleanharmaalla langalla. Neulo reikäkrs: 1 o, *2 o yhteen, lk*, toista *-*, neulo krs:n loppuun 2 o. Neulo 1 krs
oikein. Vaihda puikot nro 4 ja neulo 18 krs mallineuletta ruutupiirroksen mukaan limenvärisellä langalla. Toista
harmaalla merkittyä mallikertaa, kunnes puikolla on jäljellä 1 s, neulo ruutupiirroksen loppuun. Ruutupiirroksen
lisäysten jälkeen työssä on 113-129-129-129-145-145 s. Vaihda puikot nro 3 ja jatka neulomista harmaalla langalla.
Neulo lisäyskrs: 8-4-8-8-2-2 o, tee lisäys (neulo 1 s etu- ja takareunastaan o), *3-5-3-3-6-6 o, tee lisäys*, toista *-*
yht. 24-20-28-28-20-20 kertaa, 8-4-8-8-2-2 o =138-150-158-158-166-166 s. Neulo 1 krs oikein, 1 reikäkrs kuten
edellä, 1 krs oikein. Laita merkkilanka krs:n alkuun ja loppuun. **
Vaihda puikot nro 4 ja aloita sileä raitaneule. Neulo 2 krs keltaisella, 2 krs oranssilla, 2 krs limellä ja 2 krs
vaaleanharmaalla langalla. Neulo seuraava krs keltaisella langalla ja jaa samalla silmukat etu- ja takakappaletta
sekä hihoja varten seuraavasti: 20-22-23-23-25-25 s (=vasen etukpl), 29-31-33-33-33-33 s (=vasen hiha), 40-44--
6-46-50-50 s (=takakpl), 29-31-33-33-33-33 s (=oikea hiha), 20-22-23-23-25-25 s (=oikea etukpl). Jätä muut silmukat
odottamaan ja neulo ensin oikea etukappale.

Oikea etukappale
Jatka sileää raitaneuletta oikean etukappaleen silmukoilla kuten edellä ja aloita lisäykset raglaa varten. Neulo 1 krs
nurjalta nurin. Koko 0-6 kk: Neulo 2 krs ja lisää samalla 1 s 1. krs:n alussa =21 s. Koot 6-12 kk – 1-2 v – 2-3 v – 4-5
v – 6-7 v:  Neulo 4-6-10-12-10 krs ja lisää samalla 1 s 1. krs:n alussa, toista lisäykset joka 2. krs =24-26-28-31-30 s.
Koko 6-7 v: Neulo 4 krs ja lisää samalla 1 s raglaa varten joka krs =34 s. Koot 6-12 kk – 1-2 v – 6-7 v: Neulo 2 krs
ilman lisäyksiä. Luo jokaisessa koossa seuraavan krs:n alussa kädentietä varten 4-4-4-5-5-5 s, neulo oikein krs
loppuun =25-28-30-33-36-39 s. Neulo 5 krs ilman lisäyksiä. Neulo 26-28-34-40-46-50 krs ja lisää samalla sivussa 1
s seuraavalla krs:lla ja sitten joka 6.-6.-6.-6.-8.-8. krs =30-33-36-40-42-46 s. Neulo 4 krs. Vaihda puikot nro 3 ja
neulo vaaleanharmaalla langalla 2 krs oikein. Neulo reikäkrs: 1 o, *2 o yhteen, lk*, toista *-*, neulo krs:n loppuun 1--
-1-1-1-1 o. Päätä silmukat.

Oikea hiha
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Jatka sileää raitaneuletta oikean hihan 29-31-33-33-33-33 silmukalla aloittaen nurjalta seuraavasti: Koot 4-5 v ja 6-7
v: neulo 15-12 n, lisää 1 s (=neulo 2 s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin), *3 n, lisää 1 s*, toista *-* yht. 1-3 kertaa,
15-12 n. =35-37 s. Koko 6-7 v: Neulo 2 krs ilman lisäyksiä. Koot 0-6 kk– 6-12 kk– 1-2 v– 2-3 v: Neulo 1 krs nurin.
Neulo 2-4-6-10 krs ja lisää samalla 1 s molemmissa reunoissa 1. krs:lla ja toista lisäykset joka 0.-2.-2.-4. krs = 31-
35-39-39 s. Koot 4-5 v ja 6-7 v: Neulo 8-10 krs ja lisää samalla 1 s molemmissa reunoissa 1. krs:lla ja toista lisäykset
joka 2. krs. =43-47 s. Koot 6-12 kk– 1-2 v– 4-5 v– 6-7 v: Neulo 2-2-4-4 krs ilman lisäyksiä. Lisää jokaisessa koossa
kahden seuraavan krs:n alussa 4-4-4-5-5-5 s kädenteitä varten =39-43-47-49-53-57 s. Neulo 8-10-10-10-10-12 krs
ilman lisäyksiä. Neulo 21-31-9-11-41-51 krs ja kavenna samalla 1 s molemmissa reunoissa 1. krs:lla ja toista
kavennukset joka 10.-6.-8.-10.-10.-10. krs =33-31-43-45-43-45 s. Koot 0-6 kk –1-2 v –2-3 v –4-5 v –6-7 v: Neulo 8-
30-40-24-24 krs ja kavenna samalla 1 s molemmissa reunoissa joka 8.-6.-8.-8.-8. krs =31-33-35-37-39 s. Neulo 2--
-4-4-4-4 krs ilman kavennuksia. Vaihda puikot nro 3 ja neulo vaaleanharmaalla langalla 1 krs oikein. Neulo reikäkrs:
1 o, *2 o yhteen, lk*, toista *-*, neulo krs:n loppuun 2 o. Päätä silmukat.

Takakappale
Jatka sileää raitaneuletta takakappaleen 40-44-46-46-50-50 silmukalla ja aloita lisäykset raglaa varten. Neulo 1 krs
nurjalta nurin. Koko 0-6 kk: Neulo 2 krs ja lisää samalla 1 s molemmissa reunoissa 1. krs:lla =42 s. Koot 6-12 kk –1-
2 v –2-3 v –4-5 v –6-7 v:  Neulo 4-6-10-12-10 krs ja lisää samalla 1 s molemmissa reunoissa 1. krs:lla, toista
lisäykset joka 2. krs =48-52-56-62-60 s. Koko 6-7 v: Neulo 4 krs ja lisää samalla 1 s molemmissa reunoissa joka krs
=68 s. Koot 6-12 kk –1-2 v –6-7 v: Neulo 2 krs ilman lisäyksiä. Lisää jokaisessa koossa kahden seuraavan krs:n
alussa 4-4-4-5-5-5 s kädenteitä varten =50-56-60-66-72-78 s. Neulo 4 krs ilman lisäyksiä. Neulo 26-28-34-40-46-50
krs ja lisää samalla 1 s molemmissa reunoissa seuraavalla krs:lla ja sitten joka 6.-6.-6.-6.-8.-8. krs =60-66-72-8-
-84-92 s. Neulo 4 krs. Vaihda puikot nro 3 ja neulo vaaleanharmaalla langalla 2 krs oikein. Neulo reikäkrs: 1 o, *2 o
yhteen, lk*, toista *-*, neulo krs:n loppuun 1 o. Päätä silmukat.

Vasen hiha
Neulo kuten oikea hiha.

Vasen etukappale
Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi.

Etureunus
Poimi työn oikealta puolelta puikoille nro 3 vaaleanharmaalla langalla 34-40-46-54-60-64 s oikeasta etureunasta
merkkilankaan asti ja 18 s kaarrokkeen reunasta =52-58-64-72-78-82 s. Neulo 1 krs oikein. Neulo reikäkrs: 1 o, *2 o
yhteen, lk*, toista *-*, neulo krs:n loppuun 1 o. Päätä silmukat. Neulo vasen etureunus samoin.

Viimeistely
Ompele sivu- ja hihasaumat. Ompele napit kaarrokkeen etureunaan tasaisin välein reikäkrs:n reikien kohdalle 
(=napinlävet). Levitä neule tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. 



Kelta-oranssi-lime neuletakki

Neulo muuten raidallisen neuletakin ohjeen mukaan, mutta kaikki reikäneulereunukset vaaleanharmaalla langalla,
kaarroke oranssilla langalla merkkiin ** asti ja etu- ja takakappaleiden alaosa ja hihat limellä langalla.

Liivi
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Neulo liivi kokonaan vaaleanharmaalla langalla raidallisen neuletakin ohjeen mukaan, mutta ilman hihoja. Jaa
silmukat merkin ** jälkeen etu- ja takakappaleelle seuraavasti:
Neulo 20-22-23-23-25-25 o (=vasen etukappale), päätä 29-31-33-33-33-33 s kädentietä varten, neulo 39-43-45-
45-49-49 o (=takakappale), päätä 29-31-33-33-33-33 s kädentietä varten, neulo 19-21-22-22-24-24 o (=oikea
etukappale). 
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