
Koot: XS/S (M) L (XL) XXL 

Miehustan ympärysmitta: 

XS/S 88 cm, M 102 cm, L 112, 

XL 120 cm, XXL 131 cm 

Paita neulotaan helmasta ja hinoista  

kohti pääntietä. Ensin neulotaan 

helma ja hihat, jotka yhdistetään 

kaarrokkeeseen. 

Lanka: 

Myskyluodon Villa -hahtuvalanka 100 %  

ahvenanmaanlampaan villa. Juoksevuus  

195 m/100g. 

Ahvenanmaanlammas on suomalainen  

alkuperäisrotu. Sillä on kaksikerroksinen  

villa: pehmeä alusvilla ja pitkä karheampi  

peitinkarva. Ahvenanmaanlampaan villa lanka on kestävää ja rouheaa, ja se sopii  

ominaisuuksiensa vuoksi erityisen hyvin  

lämpimään ja säänkestävään villapaitaan.  

Lankaa voi tilata: myrskyluodonvilla.fi 

Neuletiheys: 

17 silmukkaa/ 10 cm.Tarkista neuletiheys mallitilkun avulla. Jos neule tiheytesi on suurempi kuin 17 

silmukkaa, valitse paksummat puikot.  

Jos taas vähemmän valitse pienemmät puikot. 

Langanmenekki: 

Pohjaväri: harmaa/ Maininki 300 (400) 400 (500) 500 g, 

Kuvioväri 1: luonnonvalkoinen/ Tyyni 100 g ( XXL 200 g) 

Kuvioväri 2: vedenvihreä/ Ulappa 100 g 

Kuvioväri 3: oranssinruskea/ Tyrni 100 g  

Myrskyluodon lankaa myydään noin 100 g vyyhdeissä. 

Puikot: 

4 mm ja 3,5 mm pyöröpuikot pitkät (80 cm) ja lyhyet (40 cm) sekä 



4 mm ja 3,5 mm sukkapuikot hihoja varten. 

Sileä neule:  

Kaikki silmukat oikein 

Joustinneule:  

1 o neuloen takareunasta, 1 n 

Miehusta: Luo 3,5 mm puikoilla kuvioväri 3 :lla 15Miehusta: Luo 3,5 mm puikoilla kuvioväri 3 :lla 150 (174) 

192 (204) 222 silmukkaa. Neulo kuvioväri 3 :lla 4 krs sileää  

neuletta. Laita kerroksen vaihtumiskohtaan silmukkamerkki. Neulo pohjavärillä joustinneuletta (1 o 

neuloen  

takareunasta, 1 n) 9 kerrosta. Vaihda 4 mm puikkoihin ja neulo pohjavärillä 2 kerrosta sileää neuletta. 

Neulo kuvio 1. 

Neulo kuvion jälkeen sileää neuletta, kunnes miehustan pituus on 37 (39) 40 (42) 45 cm. Voit tehdä 

miehustasta  

pidemmän tai lyhyemmän oman vartalosi mukaan. Jos teet pidemmän, muista varata enemmän lankaa. 

Viimeisel lä kerroksella päättele kerroksen alussa 5 (6) 7 (7) 8 silmukkaa, neulo 65 (75) 82 (88) 95 s, 

päättele 10 (12) 14 (14) 16  

silmukkaa, neulo 65 (75) 82 (88) 95 s ja päättele 5 (6) 7 (7) 8 s. Jätä miehusta odottamaan, kunnes hihat on 

neulottu. 

Hihat: Luo 3,5 mm sukkapuikoilla kuvioväri 3:lla 40 (42) 46 (48) 50 silmukkaa. Merkitse kerroksen 

vaihtumiskohta  

silmukkamerkillä. Neulo 4 krs sileää neuletta. Neulo pohjavärillä joustinneuletta (1 o neuloen takareunasta, 

1 n) 9  

kerrosta. Vaihda puikot nro 4 ja neulo 2 kerrosta oikein lisäten ensimmäisellä kerroksella 2 (0) 2 (0) 4 

silmukkaa. Neulo  

kuvio nro 1.  

Neulo kuvion jälkeen 1 krs sileää neuletta pohjavärillä. Aloita lisäykset. Lisää 1 silmukka sekä kerroksen 

alussa että  

lopussa 9 (8) 8 (7) 7 kerroksen välein. Lisäyksiä tehdään yhteensä 6 (8) 8 (10) 10 kertaa. Silmukoita on nyt 

54 (58) 64  

(68) 74. Neulo kunnes hihan pituus on 44 (45) 46 (47) 50 cm tai haluamasi pituus. Hihan pituus mitataan 

ranteesta  

kainaloon. Päättele kerroksen ensimmäiset 5 (6) 7 (7) 8 silmukkaa, sekä viimeiset 5 (6) 7 (7) 8 silmukkaa 

kainaloa var ten. Neulo toinen hiha samoin. 

Kaarroke: Nyt yhdistetään miehusta ja hihat samalle pyöröpuikolle. Neulo pohjavärillä hihan 44 (46) 50 (54) 

58 s  

kaarrokkeeseen pääteltyjen silmukoiden kohdalle, neulo miehustan 65 (75) 82 (88) 95 s seuraavan hihan 

kohdalle  



asti, neulo toisen hihan 44 (46) 50 (54) 58 s pääteltyjen silmukoiden kohdalle ja neulo miehustan 65 (75) 82 

(88) 95  

s kerroksen vaihtumiskohtaan asti. Lisää tähän silmukkamerkki. Puikoilla on nyt yhteensä 218 (242) 264 

(284) 306 s.  

Neulo pohjavärillä yksi kerros ja kavenna työstä tasaisin välein 11 (12) 11 (8) 7 silmukkaa. Kavennusten 

jälkeen neu leessa on 207 (230) 253 (276) 299 silmukkaa. Neulo kuvio 2. Se toistuu työssä 9 (10) 11 (12) 13 

kertaa. Kavenna kaa vion ohjeen mukaan. Kuviossa on kerroksia, jotka jätetään väliin pienemmissä kokoja 

neulottaessa. Kuvion jälkeen  

työssä on yhteensä 72 (80) 88 (96) 104 silmukkaa. 

Pääntie: Neulo 3 (3) 3 (4) 5 kerrosta joustinneuletta (1 o takareunasta, 1 n) pohjavärillä. Neulo lopuksi 

kuvioväri 3:lla  

4 krs sileää neuletta. Päättele joustavalla päättelyllä: neulo 1 o, *1 o, siirrä 2 s takaisin vasemmalle puikolle 

ja neulo ne  

oikein yhteen 

Viimeistely: Ompele kainalosaumat ja päättele kaikki langanpäät. Kastele tai kostuta suihkepullolla 

villapaita ja  

muotoile se mittojensa mukaan tason päälle kuivumaan 



 


