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Pehmeä ja lämmin villapaita, tyypillisellä pohjoismaisella kaarokkeella. Nordstrand on saanut 
inspiraationsa tuulisilta rannoilta, merestä, rantavehnästä, äänestä ja hiljaisuudesta, joka 
vuorottelee ikuisen meren rannalla. 

Nordstrand Suunnittelija: Hanne Rimmen

KOOT
S (M) L (XL) 2XL (3XL)

VALMIIN NEULEEN MITAT:
Rinnanympärys: 92 (98) 106 (115) 128 (138) cm
Hihan pituus: 45 (46) 46 (47) 47 (46) cm 
Neuleen pituus:54 (57) 60 (61) 63 (63) cm

TIHEYS:
17 s x 23 krs sileää neuletta 4.5 mm puikoilla = 
10 x 10 cm.
Puikkosuositus on tosiaan suositus. 
Mikäli et pääse ohjetiheyteen suositelluilla puikoilla, 
kokeile esimerkiksi eri materiaalista valmistettuja 
puikkoja. 
Huom. Tarkista kirjoneuleen tiheys. Yleensä kirjoneu-
leseen kannattaa valita hieman suuremmat, esimerkiksi 
0.5 mm suuremmat puikot kuin sileään neuleeseen. 
Tarkista tiheys usein ja vaihda puikot tarvittaessa. 

 

MATERIAALIT:
Lanka Filcolana  
Pääväri:
400 (450) 500 (550) 600 (650) g Peruvian väri 956 
(Charcoal melange) sekä
100 (125) 125 (150) 150 (175) g Tilia sävy 331 
(Steel)
Kontrastiväri: 
50 (100) 100 (100) 100 (100) g Peruvian väri 101 
(Natural White) sekä
25 (25) 25 (25) 25 (25) g Tilia sävy 101 
(Natural White)

Neulo kahdella langalle yhtäaikaa 1 säie Peruvian & 
1 säie Tiliaa. 

Puikot:
4 mm (40 & 80-100 cm) & 
4.5 mm (80-100 cm)
Sukkapuikot 4 mm & 4.5 mm

Silmukkamerkkejä, jämälankaa tai silmukkakaapelit
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Tekniikka
LYHENTEET

L1v
Vasemmalle kallistuva lisäys: Poimi silmukoiden 
välinen lanka etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se 
takareunasta oikein. (1 silmukka lisätty)

L1o
Oikealle kallistuva lisäys: Poimi silmukoiden välinen 
lanka takakautta vasemmalle puikolle ja neulo se etu-
reunasta oikein. (1 silmukka lisätty)

Ylivetokavennus
Nosta 1 s neulomatta kuten neuloisit nurin, neulo 1 s 
oikein. Vedä nostettu silmukka juuri neulomasi silmu-
kan yli. 

ERITYISTEKNIIKAT

Lyhennetyt kerrokset (saksalainen versio)
Neulo merkkiin asti. Käänny, tee tuplasilmukka eli ota 
lanka työn eteen, sujauta silmukka oikealle puikoille, 
vedä lankaa ns. ylöspäin ja yli puikon, silmukkaa saa 
ikään kuin kaksi jalkaa. Jatka kerroksen loppuun kuten 
ohjeessa sanotaan. Seuraavalla kerroksella neulo Tup-
lasilmukka yhtenä silmukkana, eli molemmat ns. jalat. 
Sekä nurjalla että sileällä kerroksella neulotaan samalla 
lailla. 

Silmuillen luominen 
Muodosta silmukka niin, että teet langasta lenkin 
(silmun), jossa neuleesta tuleva lanka on takapuolella ja 
kerältä tuleva lanka etupuolella, ja nostat tämän lenkin 
silmukaksi vasemmalle puikolle.

Toista kunnes on tarvittava määrä silmukoita. 

KAAVIO
Katso sivu 4.

 

Neulomissuunta
Nordstrand neule neulotaan ylhäältä alas yhtenä 
kappaleena. Kaarrokkeeseen neulotaan lyhennettyjä 
kerroksia. 

Kaarroke neulotaan seuraamalla kaaviota. Kun kaar-
roke on valmis, erotellaan hihat. 

Laita hihasilmukat joko jämälangalle tai silmukka-
kaapelille odottamaan vartalo-osan valmistumista. 

Hihat neulotaan lopuksi ja viimeistellään resorilla. 
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OHJE
KAULUS
Luo 4 mm puikoilla sekä päävärillä 84 (90) 100 (100) 
106 (106) s. Aseta silmukkamerkki kerroksen alkamis-
kohtaan. Neulo pyörönä 1o, 1n  kunnes resori on 
8 (20) 20 (20) 20 (20) cm tai halutun pituinen. 

KAARROKE
Vaihda 4.5 mm puikkoihin. 

Aloita lyhennetyt kerrokset seuraavasti
1 krs. (OP) Neulo 5 o, käänny. (kts. tekniikkaosio)

2 krs. Tee TS, neulo 9 s nurin, käänny.

3. Krs. Tee TS, neulo edellisen kerroksen TS:aan asti 
ja sen jälkeen vielä 8 s, käänny.

4. Krs. Tee TS, neulo edellisen kerroksen TS:aan asti 
ja sen jälkeen vielä 8 s, käänny.

Toista kerrokset 3 ja 4 yhteensä 3 (3) 4 (4) 5 (5) ker-
taa. 

Viimeinen lyhennetty kerros: Tee TS, neulo ker-
roksen alkamismerkkiin asti. 

Seuraava kerros: Neulo sileää ja lisää  0 (0) 2 (8) 14 
(20)  silmukkaa tasaisesti = 84 (90 (102) 108 (120) 
126 s.

Aloita kaavio:
Seuraa kaaviota ja tee lisäykset kaavion mukaan. Kun 
olet saanut kaavion neulottua, katkaise kontrastiväri. 
Puikoilla on 224 (240) 272 (288) 320 (336) s.

Neulo 0 (2) 4 (6) 8 (8) 8 krs:ta sileää päävärillä.

Jaa hiha- ja vartalosilmukat:

Seuraava kerros: Neulo 34 (36) 40 (43) 48 (52) s 
(puolet takaosasta), siirrä seuraavat 44 (48) 56 (58) 
64 (64) s (hihan silmukat) silmukkakaapelille tai 
jämälangalle. Luo silmuillen 10 (10) 10 (12) 12 (14) 
s, aseta silmukkamerkki näiden silmukoiden keskel-
le. Neulo 68 (72) 80 (86) 96 (104) s (etuosa), siirrä 
seuraavat 44 (48) 56 (58) 64 (64) s (hihan silmukat) 
silmukkakaapelille tai jämälangalle.  Luo silmuillen 10 
(10) 10 (12) 12 (14) s, aseta silmukkamerkki näiden 
silmukoiden keskelle. Neulo 34 (36) 40 (43) 48 (52) s 
(puolet takaosasta). 

Puikoilla on 156 (164) 180 (196) 216 (236) s.

VARTALO-OSA
Poista kerroksen alun silmukkamerkki neuleen 
takakappaleen keskeltä. Neulo sileää pyörönä. Ker-
roksen uusi alkamiskohta on vasemman kainalon alla. 
Kuvassa olevassa neuleessa on kapeampi vyötärö. Jos et 
halua kapeampaa vyötäröä, hyppää yli seuraava osa. 

Neulo  5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 cm. 

Kavennuskerros: *1o, 2o yht, neulo 3 s päähän 
seuraavasta silmukkamerkistä, tee ylivetokavennus, 
1 o.* Toista *_* vielä kerran. (4 s kavennettu.)

Neulo 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Toista kavennuskerros. 
Puikoilla on 44 (152) 168 (184) 204 (224) s.

Neulo 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm.

Lisäyskerros: * 1o, L1o, neulo yhden silmukan päähän 
seuraavasta silmukkamerkistä, L1v, 1o*. Toista *_* 
vielä kerran. ( 4 s lisätty).

Neulot 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Toista lisäyskerros. 
Puikoilla on 156 (164) 180 (196) 216 (236) s. 
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Jatka sileän neulomista kunnes työ on 26 (28) 30 (30) 
32 (32) cm kainaloiden alta. 

Vaihda työhön pienemmän puikot (4 mm). 
Neulo resoria 1o, 1n noin 6 cm. Päättele. 

HIHAT
Siirrä hihan 44 (48) 56 (58) 64 (64) silmukat takaisin 
puikoille. (Voit käyttää sukkapuikkoja tai magic loop 
-tekniikkaa.) Poimi hiha-aukosta 10 (10) 10 (12) 12 
(14) uutta silmukkaa, aseta silmukkamerkki näiden 
keskelle. 

Puikoilla on 54 (58) 66 (70) 76 (78) s.

Neulo 20 (20) 16 (16) 14 (14) krs sileää. 

Kavennuskerros: 1 o, 2o yht, neulo 3. silmukan 
päähän merkistä, tee ylivetokavennus, 1 o. 

Neulo 9 (9) 8 (6) 5 (5) krs.

Toista nämä kerrokset (kavennuskerros ja väliker-
rokset) yhteensä 5 (5) 8 (10) 12 (12) kertaa = 44 (48) 
50 (50) 52 (54) s.

Neulo ilman kavennuksia kunnes hihan pituus on 39 
(40) 40 (41) 41 (40) cm.  

Jos haluat muokata hihan pituutta, tee se ennen resoria. 

RESORI
Vaihda 4 mm puikkoihin. 

Neulo 1o,1n -resoria 6 cm. Päättele. 

Neulo toinen hiha samalla lailla. 

VIIMEISTELY
Pese neule ohjeen mukaan (kts. Langan vyötteestä 
pesuohje)  ja aseta kuivumaan tasolle kuivan pyyhkeen 
päälle. 

 

KAAVIO
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