Vuonue Villahousut
Lanka: Vuonue Pentti (100g=240m) okra noin 50g joka kokoon ja tummanharmaa
450(450)500(500)500(550)550g
Puikot: pyöröpuikko 40 ja 60 cm sekä sukkapuikot nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan
Neuletiheys: 22 s x 30 krs = 10 x 10 cm puikoilla nro 3,5.
Lisäksi: 3-4 cm leveää kuminauhaa, noin 5 cm lyhyempi kuin vyötärön ympärys venyttämättä Koot:
XS (S) M (L) XL (XXL)
Vyötärön ympärys: 70 (80) 90 (100) 110 (120) 130 cm
Lahkeen ympärys haarassa: 42 (48) 51 (55) 61 (67) 72cm
Lahkeen ympärys nilkassa: 27 (27) 27 (32) 32 (32) 32. Jos haluat kapeamman resorin nilkkaan, kavenna
kirjoneulekaavio B:n viimeisellä kierroksella enemmän silmukoita, kuitenkin neljällä jaollinen määrä.

Huomioitavaa: malli on joustava, soveltuu erinomaisesti erilaisille vartalotyypeille.
Vinkki! Jos kirjoneuleesi on huomattavasti napakampaa kuin pintaneule, neulo kirjoneuleosiot puoli
numeroa paksummilla puikoilla mitä pintaneule.
Takaosan lyhennettyihin kierroksiin löytyy hyviä ohjevideoita esimerkiksi youtubesta, kerroksien ansiosta
istuvuus paranee.
Vyötärön joustin on mallissa taitettavalla, erillisellä kuminauhalla toteutettu. Halutessaan sen voi myös
neuloa ilman taitosta ja pujotella nurjalle useampaan kerrokseen ohutta kuminauhaa. Mitat ovat
suuntaaantavia, kuienkin kun kyse on housuista kannattaa katsoa mittoja yksilöllisesti sen mukaan kenelle
housuja tekee.
Mallineule pintaneuleelle:
1.krs:*1o, 1n* toista *-* koko kierroksen ajan
2.krs: neulo kaikki silmukat oikein
****
Vyötärö
Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 144 (168) 180 (204) 228 (252) 276 s
Merkitse silmukkamerkillä kerroksen aloituskohta, KT sekä kerroksen puoliväliin KE. Neulo suljettuna
neuleena 25 kerrosta joustinta:
*2 o, 2 n*, toista *-* koko kerros.
Neulo reikäkerros: *2 o yhteen, lk*, toista *-* koko kerros.
Neulo suljettuna neuleena joustinta 25 kerrosta.
Ompele kuminauha renkaaksi, aseta vyötärölle ja taita reikäkerroksen kohdalta kaksinkerroin nurjalle
puolelle. Neulo vyötärökaistale kiinni seuraavasti: Neulo edelleen joustinneuletta kuten edellä. Poimi

vasemmalle puikolle ensimmäisen kerroksen nurjalta puolelta lankalenkki, neulo se oikein yhteen puikon
silmukan kanssa. Poimi seuraava lankalenkki, neulo oikein yhteen puikon silmukan kanssa. Toista koko
kerros.
Takaosan levennys/korotus lyhennetyillä kerroksilla:
Jatka joustinneuletta kuten edellä. Neulo kerroksen alusta 10 (12) 12 (14) 14 (16) 16s, käännä työ. Kiepauta
lanka puikon ympäri, kiristä ja nosta lenkki ja 1. silmukka neulomatta. Neulo kerroksen alkuun, sitten vielä
10 (12) 12 (14) 14 (16)16 s. Käännä työ, nosta jälleen lankalenkki puikolle ja 1. silmukka neulomatta. Neulo
kääntymiskohtaan, lankalenkki ja silmukka yhteen ja vielä 10 (12) 12 (14) 14 (16) 16s. Käännä työ. Neulo
jälleen kääntymiskohtaan asti, lankalenkki ja silmukka yhteen, 10 (12) 12 (14) 14 (16) 16s.
Jatka näin kaikkiaan 4 kertaa molempiin suuntiin ja neulo takaisin KT-merkkiin.
Neulo vielä 1 kokonainen kerros joustinneuletta, vaihda paksumpi pyöröpuikko.
Aloita kirjoneule
Toista kaavion A silmukat 1-12 koko kierroksen ajan ja neulo kierrokset 1-22.
Kun olet neulonut kaavion, jatka mallineuleen mukaan tummanharmaalla.Neulo mallineuleen kierroksia 1
ja 2.
Haarakiila ja haarakiilan lisäykset
Kun kappaleen korkeus on reikäkerroksesta , edestä KE-merkistä laskettuna 17 (17) 17 (19) 19 (21)21 cm,
aloita haarakiilan lisäykset. Tee KE ja KT-merkkien molemmin puolin lisäykset joka toinen kierros kaikkiaan
7 kertaa neuloen myös lisätyillä silmukoilla mallineuleen mukaan. Tee aina uudet lisäykset edellisten
ulkopuolelle, siten että haarakappale muodostuu kiilamaiseksi.
Kun kappaleen korkeus on reikäkierroksesta edestä mitattuna 28 (28) 28 (30) 30 (32) 32 cm, päättele
ktmerkin alusta 7s.
Neulo KE-merkkiin saakka, siirrä seuraavat 14 s sukkapuikolle, neulo kunnes jäljellä 7s ennen KT-merkkiä,
päättele nuo 7s.
Jätä muut silmukat odottamaan ja neulo sukkapuikon silmukoilla haarakiilakappale. Neulo mallineuleen
mukaan, nosta puikon 1. silmukka aina neulomatta. Kun kappale on 10 cm pituinen, neulo se kiinni
KTmerkin molemmin puolin nurjalla kerroksella vastaaviin kiilan silmukoihin: Poimi ensimmäinen kiilan
päätelty silmukka vasemmalle puikolle, neulo se nurin yhteen puikon silmukan kanssa. Poimi seuraava
päätelty silmukka, neulo se nurin yhteen puikon silmukan kanssa. Jatka samoin päätellen kaikki kiilan
silmukat. Tai vaihtoehtoisesti päättele haarakappale ja ompele se kiinni takaosan kiilan lisäyksiin.
Vasen lahje
Poimi haarakappaleen reunasta keskeltä aloittaen 10 (10) 9 (9) 9 (9) 9 s ja siirrä loput lahkeen silmukat
myös lyhyelle pyöröpuikolle. Poimi vielä kierroksen loppuun haarakappaleesta 10 (10) 9 (9) 9 (9) 9 s.
Lahkeessa on silmukoita 92 (104) 108(120) 132(144) 156 s.

Kierroksen vaihtumiskohta on nyt jatkossa haarasta poimittujen silmukoiden keskellä . Neulo lahjetta
suljettuna neuleena.

Kun olet neulonut lahjetta noin 5 cm, kavenna joka 5. (4.) 4. (4.) 4. (3.) 3. kerros 1 s kerroksen alussa
neulomalla 2 s oikein yhteen ja kierroksen lopussa tekemällä ylivetokavennus.
Toista kavennukset 16 (22) 18 (24) 30 (36) 42 kertaa, työssä nyt 60 (60) 72 (72) 72 (72)72 s. Vaihda
sukkapuikkoihin, kun neulominen muuttuu vaikeaksi pyöröpuikolla.
Jatka neulomista, kunnes lahkeen pituus haarasta mitattuna on 66 (67) 68 (69) 70 (70) cm tai 15cm
ennen haluamaasi pituutta. Aloita kirjoneulekaavio B, neulo kaavion kierrokset 1-32.
Neulo 1 krs oikeaa ja Vaihda samalla ohuemmat puikot. Neulo sitten joustinneuleresoria kuten
vyötärökaitaleessa 10 krs.
Päättele silmukat napakasti, mutta ei liian kireäksi.
Oikea lahje
Neulo kuten vasen lahje.

