
 

 

Jääkukka 
Kaarrokeneule ylhäältä alas neuloen 

 
 

 

 

Malli FIL001 Niina Kaakkurivaara / Tekstiiliteollisuus Oy 

Koko XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL 

Vartalonympärys 87-92-96-100-104-107-112 cm 

Helman pituus 45-46-47-48-49-50-51 cm 

Koko pituus n. 70-72-74-76-79-81-83 cm 

Hihan sisäpituus 46-46-47-47-48-48-49cm 



 

 

 

Lanka: Schoeller&Stahl Filzi (100%  villa, 50g n. 50m) 

550-600-700-750-800-850-900g tumma harmaa (31) 

100-100-100-100-100-100-100g vaalea harmaa (30) 

50-50-50-100-100-100-100g valkoinen (01) 

50-50-50-50-50-50-50g punavioletti (16) 

Puikot lyhyet ja pitkät pyöröpuikot 5 ja 6 mm, sukkapuikot 5 ja 6 mm tai käsialan mukaan 

Tiheys 13 s x 18 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10x10 cm 

 

Kaarroke 

Luo tumman harmaalla löysästi lyhyelle 5 mm pyöröpuikolle 58-60-64-66-70-72-76 silmukkaa ja 
neulo suljettuna neuleena 1 oikein, 1 nurin – joustinneuletta 5 cm. Vaihda työhön paksumpi 
pyöröpuikko ja neulo yksi kerros oikein. Lisää samalla tasaisesti 8-9-8-9-8-9-8 s = 66-69-72-75-78-81-
84 s. 
 
Aloita kirjoneule ruutupiirroksen mukaan.  Piirros toistuu kaarrokkeessa 22-23-24-25-26-27-28 
kertaa. Lisää merkityissä kohdissa 1 s nostamalla pohjan värinen lankalenkki puikolle ja neulo 
silmukka kiertäen oikein piirrokseen merkityllä värillä. Tarkkaile, että lankajuoksut jäävät nurjalla 
puolella riittävän löysälle. Jos lankajuoksu on yli neljä silmukkaa, sido lanka työn nurjalla puolella. 
Jätä pienemmissä kooissa piirrokseen merkityt kerrokset neulomatta. Kun lyhyt pyöröpuikko käy 
ahtaaksi, vaihda työhön pitempi pyöröpuikko. Kun piirros on neulottu, työssä on 176-184-192-200-
208-216-224s ja työn  korkeus on n. 25-26-27-28-30-31-32 cm.  
 
Helma 
Jätä hihojen silmukat odottamaan ja neulo helma: Neulo tumman harmaalla 26-27-28-29-30-31-32 s 
(takakappaleen puolikas), jätä seuraavat 36-38-40-42-44-46-48 s apulangalle odottamaan (hiha), luo 
hihan paikalle 6-6-7-7-8-8-9 s, neulo 52-54-56-58-60-62-64 s (etukpl), jätä seuraavat 36-38-40-42-44-
46-48 s apulangalle odottamaan (hiha), luo hihan paikalle 6-6-7-7-8-8-9 silmukkaa, neulo loput 26-
27-28-29-30-31-32 s. Vartalossa on 116-120-126-130-136-140-146 s. Neulo sileää oikeaa 39-40-41-
42-43-44-45 cm. Koko XS ja XXL: lisää viimeisellä kerroksella 1 s = 117-141s.  Neulo ruutupiirros B. 
Neulo yksi kerros tumman harmaalla ja lisää seuraavasti: Neulo *9 s oikein, tee lisäys*. Toista *_* 
yhteensä 9-12-12-12-12-11-14 kertaa = 126 -132-138-142-148-152-160s. Vaihda työhön ohuemmat 
puikot ja neulo 1 oikein, 1 nurin – joustinneuletta 5 cm. Päätä silmukat sopivan löysästi oikein ja 
nurin neuloen. 
 
Hihat 
Ota jommankumman hihan silmukat paksummille sukkapuikoille. Poimi tumman harmaalla kainalon 
kohdalle luoduista silmukoista 6-6-7-7-8-8-9 s. = 42-44-47-49-52-54-57s. Kerroksen vaihtumiskohta 
on kainalosta poimittujen silmukoiden keskellä.  Jos hihan ja poimittujen silmukoiden väliin tuntuu 
tulevan reikä, poimi vielä yhdet silmukat näistä kohdin ja kavenna ylimääräiset silmukat pois 
seuraavalla kerroksella. Neulo 5 cm sileää oikeaa. Aloita hihan kavennukset: Tee kerroksen alussa 
ylivetokavennus ja neulo kerroksen lopussa 2 s o yhteen. Toista kavennukset 5 cm:n välein yhteensä 
6-5-5-6-6-7-7 kertaa. Neulo 5 cm ja kavenna vielä 0-1-1-1-1-1-1 s tekemällä kerroksen alussa 
ylivetokavennus. = 30-33-36-36-39-39-42s. Neulo ilman kavennuksia, kunnes hihan pituus on 40-40-
41-41-42-42-43cm. Neulo ruutupiirros B. Neulo 1 kerros tumman harmaalla ja kavenna samalla 0-1-
0-0-1-1-0s = 30-32-36-36-38-38-42s. Vaihda työhön pienemmät sukkapuikot ja neulo 1 oikein, 1 
nurin – joustinneuletta 5 cm. Päätä silmukat sopivan löysästi oikein ja nurin neuloen. 
 
Neulo toinen hiha samoin. 
 



 

 

Viimeistely 

Päättele langanpäät. Kastele neule kauttaaltaan alle 30C vedessä liottamalla 5-15 min. Nosta neule 

kuivien pyyhkeiden väliin ja purista varovasti liika vesi pois. Levitä neule tasaiselle alustalle 

pyyhkeiden päälle ja asettele mittoihinsa kuivumaan. 

Säilytä vyötteen pesu- ja hoito-ohje. 

 

 
 

 = lisäys: nosta pohjan värinen, silmukoiden välinen lankalenkki puikolle ja neule se ruudun 

osoittamalla värillä kiertäen oikein 
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