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PalmikkojakkuPalmikkojakku

XS-S-M-L-XL

teetee Primavera -lanka (75 villa, 25 silkki, 50 g = 115 m, 22 s ja 30 krs =10 cm, puikot nro 4-4,5)

Suunnittelija Laura Pulliainen 

Puikot Nro 3,5 ja 4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialan mukaan

 Tiheys Tiheys 21 s ja 32 krs sileää nurjaa neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm

 Mallineuleet Mallineuleet Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.

Palmikkoneuleet: neulo ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan, piirroksissa on vain työn oikean

puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Tee piirroksista ensin1.-6. krs:t ja

toista sitten 7.-46. krs:ia. Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein

 

Koko  Koko  XS S M L XL

Valmiin neuleen mitat

Vartalonympärys 84 92 100 108 116 cm

kokopituus  68 70 72 74 76 cm

hihan sisäpituus 46 47 47 48 48 cm

Langan menekkiLangan menekki

teetee Primavera -lankaa 

sinistä (4009)  600 650 750 800 850 g

  

Takakappale Takakappale Luo ohuemmille puikoille 114-122-130-138-146 s ja aloita joustinneule nurjan puolen krs:lla 2

o, 2 n jne. Kun jousteen korkeus on 4 cm, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet

seuraavasti: neulo 17-21-25-25-29 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 20 s:n palmikko piirroksen I mukaan,

neulo 40-40-40-48-48 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 20 s:n palmikko piirroksen II mukaan ja neulo 17-21-

25-25-29 s:lla sileää nurjaa neuletta. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 13

cm, neulo molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 2 s nurin yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 16.

krs vielä 3 kertaa =106-114-122-130-138 s. Kun kappaleen korkeus on 49-50-51-52-53 cm, päätä

molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x2-3-5-6-8 s, 1x2 s ja vielä 2-3-3-4-4x1 s =94-98-102-

106-110 s. HUOM: aloita kädentien alareunassa palmikoiden siirrot sivuja kohti siten, että neulot 1 s:n

päässä palmikosta kädentien puolella 2 s n yhteen ja vastaavasti lisäät palmikon toisella puolella 1 s:n

päässä palmikosta 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin). Toista tällaiset siirrot vielä 3-

4-4-4-4 kertaa joka 12.-10.-10.-10.-10. krs. Kun kädentien korkeus on 16-17-18-19-20 cm, päätä

keskimmäiset 18-20-20-22-22 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa

joka 2. krs 1x8 s, 1x3 s ja 1x2 s. HUOM: kun kädentien korkeus on 17-18-19-20-21 cm, päätä sivusta lähtien

olkaa varten joka 2. krs 1x7-8-8-9-9 s ja 2x9-9-10-10-11 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.

Vasen etukappaleVasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 57-61-65-69-73 s ja aloita joustinneule nurjan puolen krs:lla

etureunassa 3 n, 2 o, 2 n jne. Kun jousteen korkeus on 4 cm, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita

mallineuleet seuraavasti: neulo 17-21-25-25-29 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 20 s:n palmikko piirroksen I

mukaan ja neulo 20-20-20-24-24 s:lla sileää nurjaa neuletta. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä.

Kavenna sivussa 4 s kuten takana =53-57-61-65-69 s. Kun kappaleen korkeus on 44-45-46-47-48 cm, aloita

pääntien viistotus. Eli neulo etureunassa 1 s:n sisäpuolella 2 s nurin yhteen vuorotellen joka 4. ja 2. krs

yhteensä 22-23-23-24-24 kertaa. Muista tehdä sivussa kädentiekavennukset samoin ja samalla korkeudella

kuin takana ja tee myös palmikon siirto sivua kohti kuten takana. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t

samoin ja samalla korkeudella kuin takana.

Oikea etukappale Oikea etukappale Neulo vasemman peilikuvana. Tee palmikko piirroksen II mukaan.

Hihat Hihat Luo ohuemmille puikoille 54-54-54-62-62 s ja aloita joustinneule nurjan puolen krs:lla 2 o, 2 n jne. Kun

joustinneuleen korkeus on 4 cm, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineuleet seuraavasti: neulo



17-17-17-21-21 s:lla sileää nurjaa neuletta, tee 20 s:n palmikko vasemmassa hihassa ruutupiirroksen I

mukaan ja oikeassa hihassa piirroksen II mukaan sekä neulo 17-17-17-21-21 s:lla sileää nurjaa neuletta.

Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä ja lisää samalla molemmissa reunoissa reuna-s:n sisäpuolella joka

12.-10.-10.-10.-10. krs 10-12-14-12-14x1 s =74-78-82-86-90 s. Neulo lisätyt s:t sileää nurjaa neuletta. Kun

hihan kokopituus on 46-47-47-48-48 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x4 s,

2x2 s, 14-16-17-19-21x1 s ja vielä 2x2 s. Päätä loput 22-22-24-24-24 s kerralla.

Vyö ja vyölenkit Luo vyötä varten ohuemmille puikoille 12 s ja neulo ainaoikeaa 110-115-125-130-140 cm,

päätä s:t. Luo vyölenkkiä varten ohuemmille puikoille 4 s ja neulo ainaoikeaa 5 cm, päätä s:t ja tee toinen

samanlainen kaitale.

Viimeistely Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.

Ompele olkasaumat. Poimi etureunoista ja pääntien reunasta langan avulla pyöröpuikolle 344-356-364-

376-384 s (kun poimit s:ita, jätä väliin n. joka 3:s kerros tai silmukka). Aloita näillä s:illa nurjan puolen krs

seuraavasti: neulo 3 n, *2 o, 2 n*, toista *-* ja neulo 2 o, 3 n. Neulo jatkossa joustinneuletta 4 cm, päätä s:t.

Ompele sitten sivu- ja hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Kiinnitä vyölenkit sivusaumoihin vyötärön

korkeudelle ja pujota vyö niihin.

= oikea s= nurja s

= siirrä 6 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s nurin ja apupuikon s:t

oikein

= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o, 2 n, 2 o ja apupuikon

s nurin

= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 6 s oikein ja apupuikon s:t

oikein

= siirrä 6 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t

oikein

= siirrä 6 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s nurin ja apupuikon s:t

oikein

= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o, 2 n, 2 o ja apupuikon

s:t nurin

= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 6 s oikein ja apupuikon s:t

nurin

= siirrä 6 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s nurin ja apupuikon s:t 2

o, 2 n, 2 o

= siirrä 6 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t

2 o, 2 n, 2 o

= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o, 2 n, 2 o ja apupuikon

s:t oikein

 



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