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Knit Love Unite -huivi

Neulominen ei ole vain lumoavia lankoja, silmukoita 
ja puikkojen kutsuvaa kilkettä – se on ennen kaikkea 
yhteisöllisyyttä ja ystäviä, ilojen ja surujen jakajia. 
Ystävyydestä syntyi myös Neulefestareiden etkohuivi. 
Tiina ja Laineen Jonna tutustuivat jo vuosia sitten 
ja ovat siitä pitäen kuunnelleet ja kannustaneet 
toisiaan, nauraneet kippurassa ja neuloneet satoja 
paitoja. ”Neulominen on antanut meille niin paljon, 
ennen kaikkea teidät, ihana neuleyhteisö, ja toimi-
koon tämä huivi merkkinä siitä. Se on ripaus aurin-
gonkeltaamaa retroa, rauhaa ja rakkautta, jota me 
hengitämme.”

Tarvikkeet
Lanka: Tukuwool Fingering yhteensä 250 g
Tiinan värit: A: Sake 50 g B: Kimo 100 g C: Polte 100 g
Jonnan värit: A: Sake 50 g B: Havu 100 g C: Taate 100 g
Puikot: 4 mm
Muut: Silmukkamerkkejä

Tiheys
17 silmukkaa x 38 kerrosta aina oikein -neuletta 
valmiista neuleesta mitattuna.

Koko
Leveys n. 176 cm x 77 cm valmis ja pingotettu neule. 

Ohje
Knit Love Unite -kolmiohuivi neulotaan ylhäältä 
alas. Se yhdistelee aina oikein -neuletta, perinteikkäi-
tä latvialaisia lettejä ja joko kirjo- tai mosaiikkineu-
letta – sinä päätät!

1. RAITA
Huivi aloitetaan pienellä aina oikein -kaitaleella 
(eng. garter tab) seuraavasti:
Luo 3 s värillä A.
Neulo näillä silmukoilla 7 kerrosta aina oikein -neuletta.

Seuraava kerros: Käännä työtä 90 astetta ja poimi 
neuloen 3 silmukkaa kaitaleen pitkältä sivulta (poi-
mi silmukat kunkin nurjan harjanteen kohdalta). 
Käännä työtä taas 90 astetta ja poimi vielä 3 silmuk-
kaa kappaleen pohjasta (aloitusreunasta). Työssä on 
nyt 9 silmukkaa. Voit katsoa videovinkin aina oikein 
-kaitaleesta esimerkiksi täältä: 
https://www.youtube.com/watch?v=60eSIfHjMow

Valmisteleva kerros värillä A (NP): 4 o, am, 1 o, am, 4 o.

Huomaa, että huivin 3 ensimmäistä ja 3 viimeistä 
silmukkaa ovat aina reunasilmukoita.

Krs 1 (OP): 3 o, L1v, neulo oikein merkkiin asti, 
L1o, sm, 1 o, sm, L1v, neulo oikein, kunnes jäljellä 
on 3 silmukkaa, L1o, 3 o. (Jos haluat, voit kiinnittää 
oikealle puolelle esim. langanpätkän tai lukittavan 
silmukkamerkin. Siitä on helppo tarkistaa, onko 
luvassa OP:n vai NP:n kerros. Voit poistaa sen en-
simmäisen latvialaisen letin jälkeen, jolloin puolten 
tunnistaminen on helppoa.)

Krs 2 (NP): Neulo koko kerros oikein. Siirrä silmuk-
kamerkit vasemmalta puikolta oikealle, kun saavut 
niiden kohdalle.
Toista kerroksia 1–2 vielä 19 kertaa. Työssä on nyt 
yhteensä 40 kerrosta (+ valmisteleva kerros). Voit 
laskea ne helposti nurjista harjanteista, niitä on nyt 
20 kappaletta. 89 silmukkaa (44 + 1 + 44).

1. latvialainen letti
Ota nyt työhön väri B ja aloita latvialainen letti (eng. 
Latvian braid), joka koostuu kolmesta kerroksesta. 
Tämän huivin letit neulotaan siten, että syntyvät 
”nuolet” osoittavat molemmilla puolilla huivin 
keskikohtaan. Täten huivin oikean puolen nuolet 
kallistuvat vasemmalle ja vasemman puolen oikealle. 
Voit katsoa videovinkin tasona neulottavasta letistä 
esimerkiksi täältä: 
https://www.youtube.com/watch?v=7H-ZaFN__A0

Krs 1 (OP): Neulo värillä B 3 o, L1v. Vuorottele 
sitten väreillä A ja B (lisäyksen jälkeinen silmukka 
neulotaan oikein värillä A, seuraava silmukka neu-
lotaan oikein värillä B jne.) merkille saakka. Viimei-
nen silmukka värillä A, jätä lanka odottamaan työn 
taakse), L1o, sm, 1 o, sm, L1v (värillä B), vuorottele 
sitten neulomalla oikein väreillä A ja B, kunnes jäljel-
lä on 3 silmukkaa (viimeinen silmukka värillä A, jätä 
lanka odottamaan työn eteen), L1o, 3 o (värillä B).

Krs 2 (NP): Olet nyt työn nurjalla puolella (oikealta 
puolelta katsottuna huivin vasemmalla puoliskolla). 
Koska vasemman puoliskon nuolten tulee osoittaa 
oikealle, kohti huivin keskikohtaa, aloita kerros näin: 
Neulo värillä B 3 o (reunasilmukat), neulo sitten 
oikein merkille saakka siten, että jokainen värillä A 
neulottu silmukka neulotaan värillä A ja jokainen vä-
rillä B neulottu silmukka värillä B. Vaihda väriä siten, 
että uusi tulee aina edellisen päältä. Huom! Langat 
kiertyvät toisiinsa, mutta älä huolestu, ne aukeavat 
huivin toisella puoliskolla.
Olet nyt työn keskikohtaa osoittavalla merkillä, tuo 



väri A työn eteen, sm, 1 o (värillä B), sm, vie väri A 
työn taakse. Neulo seuraava puolisko samalla taval-
la vuorotellen, mutta nyt siten, että uusi väri tulee 
aina edellisen alta (tällä tavalla nuolet kääntyvät nyt 
vasemmalle). Kun jäljellä on 3 silmukkaa, jätä väri A 
työn taakse ja neulo silmukat värillä B.

Krs 3 (OP): Olet nyt latvialaisen letin viimeisellä 
krs:lla, työn oikealla puolella ja huivin oikean puo-
liskon alussa. Neulo kerros näin: Neulo värillä B 3 o. 
Huom! Viimeisellä kerroksella ei tehty lisäyksiä! Tuo 
nyt molemmat langat työn eteen ja neulo niillä vuo-
rotellen NURIN merkille saakka. Neulo nytkin siten, 
että uusi väri tulee aina edellisen alta. Kun saavutat 
ensimmäisen merkin, siirrä molemmat langat työn 
nurjalle puolelle, sm, 1 o värillä B, sm ja tuo molem-
mat langat taas työn etupuolelle. Neulo toinenkin 
puolisko vuorotellen NURIN, nyt siten, että uusi 
lanka tulee edellisen päältä. Kun jäljellä on 3 reuna-
silmukkaa, vie väri A työn taakse ja neulo viimeiset 
silmukat värillä B oikein. Katkaise molemmat langat.

Olet nyt neulonut ensimmäisen latvialaisen letin.

2. RAITA
Aloita värillä B työn oikealta puolelta, huivin oikeas-
ta laidasta. Huom! Kun saavut keskikohdan lisäyksil-
le, muista, että nostat lankalenkin värissä B.

Krs 1 (OP): 3 o, L1v, neulo oikein merkkiin asti, L1o 
sm, 1 o, sm, L1v, neulo oikein, kunnes jäljellä on 
3 silmukkaa, L1o, 3 o.
Krs 2 (NP): Neulo koko kerros oikein.
Toista kerroksia 1–2 vielä 19 kertaa. Työssä on nyt 
yhteensä 40 värillä B neulottua kerrosta. 
173 silmukkaa (86 + 1 + 86).

2. latvialainen letti
Neulo 2. latvialainen letti samalla tavalla kuin ensim-
mäinen, mutta aloita nyt värillä C (toinen väri on B).

3. RAITA
Neulo samalla tavalla kuin edellinen raita, mutta nyt 
värillä C.
Toista kerroksia 1–2 yhteensä 20 kertaa. Työssä on 
nyt yhteensä 40 värillä C neulottua kerrosta. 257 
silmukkaa (128 + 1 + 128).

3. latvialainen letti
Neulo 3. latvialainen letti samalla tavalla kuin ensim-

mäinen, mutta aloita nyt värillä B (toinen väri on C).

4. RAITA
Neulo samalla tavalla kuin edellinen raita, mutta nyt 
värillä B.
Toista kerroksia 1–2 yhteensä 20 kertaa. Työssä on 
nyt yhteensä 40 värillä B neulottua kerrosta. 
341 silmukkaa (170 + 1 + 170).

4. latvialainen letti
Neulo 4. latvialainen letti samalla tavalla kuin ensim-
mäinen, mutta aloita nyt värillä A (toinen väri on B).

5. RAITA
Aloita samalla tavalla kuin edellinen raita, mutta nyt 
värillä A.
Krs 1 (OP): 3 o, L1v, neulo oikein merkkiin asti, 
L1o, sm, 1 o, sm, L1v neulo oikein, kunnes jäljellä on 
3 silmukkaa, L1o, 3 o.
Krs 2 (NP): Neulo koko kerros oikein.
Toista kerroksia 1–2 vielä kerran (yhteensä 4 kerros-
ta). Lisää viimeisellä kerroksella yhteensä 2 silmuk-
kaa (1 silmukka suunnilleen kummankin puoliskon 
keskellä. Näin silmukkamäärä saadaan sopivaksi 
kaavion aloitusta varten. 
355 silmukkaa (177 + 1 + 177).

Aloita sitten kaavion neulominen (väri A on pääväri, 
väri C on kontrastiväri). Voit neuloa kaavion joko 
kirjo- tai mosaiikkineuleena.

KAAVION NEULOMINEN 
KIRJONEULEENA

Huom! Jos valitset kirjoneuleen, langat kiertyvät nur-
jalla puolella toistensa ympärille ja joudut välillä sel-
vittelemään niitä. Onneksi nurjan puolen kirjoneule-
kerroksia on vain muutama! Muista neuloa löyhästi, 
etteivät langanjuoksut kiristä työn nurjalla puolella. 
Neulo kaavion ulkopuoliset silmukat päävärillä.

Krs 1 (OP): 3 o, L1v, aseta kaavion alkamisen mer-
kiksi silmukkamerkki, toista kaavion 1. kerros yh-
teensä 3 kertaa, aseta kaavion loppumisen merkiksi 
silmukkamerkki, L1o, sm, 1 o, sm, L1v, aseta kaavion 
alkamisen merkiksi silmukkamerkki, toista kaavion 
1. kerros yhteensä 3 kertaa, aseta kaavion loppumi-
sen merkiksi silmukkamerkki, L1o, 3 o.
Krs 2 (NP): 3 o, neulo oikein kaaviomerkille saakka, 
sm, toista kaavion seuraava kerros yhteensä 3 ker-



taa, sm, neulo oikein merkkiin saakka, sm, 1 o, sm, 
neulo oikein kaaviomerkille saakka, toista kaavion 
seuraava kerros yhteensä 3 kertaa, sm, neulo oikein, 
kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, 3 o.

Krs 3 (OP): 3 o, L1v, neulo oikein kaaviomerkille 
saakka, sm, toista kaavion seuraava kerros yhteensä 
3 kertaa, sm, neulo oikein merkille saakka, L1o, sm, 
1 o, sm, L1v, neulo oikein kaaviomerkille saakka, sm, 
toista kaavion seuraava kerros yhteensä 3 kertaa, sm, 
neulo oikein, kunnes jäljellä on 3 silmukkaa, L1o, 3 o.
Toista kerroksia 2–3 vielä 3 kertaa ja sitten kerros 2 
vielä kerran, jolloin olet neulonut yhteensä 10 ker-
rosta ja kaavion kaikki kerrokset. Poista viimeisellä 
kerroksella kaavion alkua ja loppua osoittavat mer-
kit. 375 silmukkaa (187 + 1 + 187).

Neulo sitten loput kerrokset ennen i-cord-päättelyä 
värillä A:
Krs 1 (OP): 3 o, L1v, neulo oikein merkkiin asti, 
L1o, sm, 1 o, sm, L1v, neulo oikein, kunnes jäljellä 
on 3 silmukkaa, L1o, 3 o.
Krs 2 (NP): Neulo koko kerros oikein.
Toista kerrokset 1–2 vielä kerran (yhteensä 4 kerrosta). 
383 silmukkaa (191 + 1 + 191). Katkaise väri A.
Etene tästä i-cord -päättelyyn. 

KAAVION NEULOMINEN 
MOSAIIKKINEULEENA

Mosaiikkineule on helppo tapa neuloa kuvioneuletta 
nostetuilla silmukoilla. Tällöin yksi kerros neulotaan 
vain yhdellä värillä ja toisen värin silmukat nostetaan 
neulomatta. Kaavion yksi kerros vastaa kahta neulot-
tua kerrosta eli seuraa jokaista kerrosta ensin oikealta 
vasemmalle (OP) ja sitten samaa kerrosta vasemmal-
ta oikealle (NP). Oheisen kaavion alussa ja lopussa 
oleva palkki kertoo, kummalla värillä neulotaan, esi-
merkiksi ensimmäinen kerros neulotaan kontrastivä-
rillä (mustat ruudut) ja päävärin silmukat nostetaan 
neulomatta. Toinen kerros (nurja puoli) neulotaan 
yhtä lailla kontrastivärillä ja päävärin silmukat nos-
tetaan neulomatta. Kolmas ja neljäs kerros neulotaan 
päävärillä (valkoiset ruudut). Kaavio toistuu huivin 
molemmilla puoliskoilla 3 kertaa. Löydät tekniikasta 
hyvän video-ohjeen esimerkiksi täältä: 
https://www.youtube.com/watch?v=WY9YrQCk4Tc

Huom! Myös mosaiikkikerroksilla lisätään silmukoi-
ta, mutta vain päävärin oikean puolen kerroksella. 
Neulo kaavion ulkopuoliset silmukat päävärillä. 
Ensimmäisellä ja toisella kerroksella keskisilmukan 

vieressä on siis kaksi silmukkamerkkiä, joiden väliin 
lisäykset tehdään kolmannelta kerrokselta alkaen.

Krs 1 (OP, KV): 3 o, aseta kaavion alkamisen 
merkiksi silmukkamerkki, toista kaavion 1. kerros 
yhteensä 3 kertaa, aseta kaavion loppumisen merkik-
si silmukkamerkki, sm, 1 o, sm, aseta kaavion alka-
misen merkiksi silmukkamerkki, toista kaavion 1. 
kerros yhteensä 3 kertaa, aseta kaavion loppumisen 
merkiksi silmukkamerkki, 3 o.

Krs 2 (NP, KV): 3 o, sm, toista kaavion 2. kerros 
yhteensä 3 kertaa, sm, neulo oikein merkkiin saakka, 
sm, 1 o, sm, neulo oikein merkkiin saakka, sm, toista 
kaavion 2. kerros yhteensä 3 kertaa, sm, 3 o. 

Krs 3 (OP, PV): Huom! Tämä on lisäyskerros. 3 o, 
L1v, neulo oikein kaaviomerkille saakka, sm, toista 
kaavion 3. kerros yhteensä 3 kertaa, sm, neulo oikein 
merkkiin saakka, L1o, sm, 1 o, sm, L1v, neulo oikein 
merkkiin saakka, toista kaavion 3 kerros yhteensä 3 
kertaa, sm, neulo oikein, kunnes jäljellä on 3 silmuk-
kaa, L1o, 3 o.
Krs 4 (OP, PV): Neulo samoin kuin 2. kerros.  
Jatka näin (huomioi lisäyskerrokset), kunnes olet 
neulonut koko kaavion loppuun.  
375 silmukkaa (187 + 1 + 187).

Neulo sitten loput kerrokset ennen i-cord-päättelyä 
värillä A:
Krs 1 (OP): 3 o, L1v, neulo oikein merkkiin asti, 
L1o, sm, 1 o, sm, L1v, neulo oikein, kunnes jäljellä 
on 3 silmukkaa, L1o, 3 o.
Krs 2 (NP): Neulo koko kerros oikein.
Toista kerrokset 1–2 vielä kerran (yhteensä 4 kerros-
ta). 383 silmukkaa (191 + 1 + 191). Katkaise väri A. 
Etene tästä i-cord-päättelyyn.

I-CORD-PÄÄTTELY

Huivi päätellään värillä C. Jatka huivin oikealta puo-
lelta ja oikeasta laidasta seuraavalla tavalla:
Luo 3 silmukkaa neuloen silmukoiden välistä (eng. 
cable cast-on). Löydät video-ohjeen esimerkiksi täältä: 
https://youtu.be/rUCkRq0r_0A

Aloita päättely
1. vaihe: Neulo 2 o ja seuraavat 2 s takareunoistaan 
oikein yhteen.
2. vaihe: Siirrä neulotut 3 s takaisin vasemmalle puikolle.
Toista vaiheita 1–2, kunnes jäljellä on 3 s. Neulo 1 o 
ja seuraavat 2 s takareunoistaan oikein yhteen. Neulo 



2 viimeistä silmukkaa takareunoistaan yhteen, kat-
kaise lanka ja vedä se viimeisen silmukan läpi.

VIIMEISTELY

Päättele langanpäät. Upota huivi kädenlämpöiseen 
veteen ainakin 15 minuutiksi, jotta se ehtii vettyä 
läpikotaisin. Nosta huivi vedestä varovasti, ettei se 
veny kosteana liikaa, ja puristele siitä ylimääräiset 
vedet (älä kuitenkaan väännä huivia!). Rullaa huivi 
vielä pyyhkeen sisään ja painele kuivemmaksi. 
Pingota huivi mittoihinsa ja anna kuivua.

Tiinan värit (kuva alla): 
A: Sake 50 g B: Kimo 100 g C: Polte 100 g

Jonnan värit (etusivu): 
A: Sake 50 g B: Havu 100 g C: Taate 100 g

LYHENTEET

am    aseta silmukkamerkki
krs    kerros
L1v   vasemmalle kallistuva lisäys; nosta oikealla
          puikolla silmukoiden välissä oleva lanka
          edestäpäin vasemmalle puikolle ja neulo se   
          oikein takareunasta
L1o   oikealle kallistuva lisäys; nosta silmukoiden   
          välissä oleva lanka takaapäin vasemmalle pui-   
          kolle ja neulo se oikein etureunasta
n       nurin
NP    nurja puoli
OP    oikea puoli
o        oikein
s         silmukka
sm     siirrä silmukkamerkki
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tämä palkki osoittaa, kummalla 
värillä kerros neulotaan
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Tämä palkki osoittaa, kummalla 
värillä kerros neulotaan




