
 

 
 

Rosewood 

by Crace Jones 

 

Naisen kietaisujakku (s. xx) 

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

Lanka: Rowan Kidsilk Haze (70% mohair, 30% silkki)  

Prym puikot: Nro 4 sekä reunuksia varten pyöröpuikko nro 4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta ja nyppyjä = 10 cm. 

Mallineuleet: Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Nyppy: neulo 3 n yhteen, älä pudota s:ita 
vasemman käden puikolta vaan neulo ne vielä oikein yhteen ja nurin yhteen. Pudota vasta nyt nämä 3 

s vasemman käden puikolta. 

Koko  XS/S M L XL XXL/XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 100 108 118 128 140 cm 

kokopituus  46 48 50 52 54 cm 

hihan sisäpituus 45 45 46 46 46 cm 
Langan menekki 

Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

punaista (681) 125 125 125 150 150 g 
 

Takakappale Luo erittäin löyhästi 105-115-127-137-149 s ja aloita sileä neule sekä nypyt. 1.-2. krs: 

neulo sileää neuletta. 3.krs: 6-5-5-4-4 o, tee nyppy, *neulo 3 o, tee nyppy*, toista *-* ja neulo 6-5-5-4-
4 o. 4.-6.krs: neulo sileää neuletta. 7.krs: 3-2-2-1-1 o, tee nyppy, *neulo 3 o, tee nyppy*, toista *-* ja 

neulo 3-2-2-1-1 o. 8.krs: neulo nurin. Toista jatkossa 1.-8. krs:ia. Lisää 11. krs:lla molemmissa reunoissa 

1 s ja toista sitten lisäykset joka 18. krs vielä 2 kertaa =111-121-133-143-155 s. Neulo lisätyt s:t sileää 

neuletta ja nyppyjä 3 o s:n välein. Kun kappaleen korkeus on 24-25-25-26-26 cm, laita molempiin 
reunoihin merkit kädenteiden alareunaksi ja jatka mallineuleita. Lisää merkin jälkeen 7. krs:lla 

molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6. krs 6-5-2-0-0 kertaa sekä joka 8. krs 0-1-4-6-

6 kertaa =125-135-147-157-169 s. Kun olet merkkien jälkeen neulonut 16-17-19-20-22 cm, päätä 
molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs ensin 1x4-5-6-6-7 s ja 2x5-5-6-6-7 s. Jätä sitten 

keskimmäiset 23-23-25-25-27 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä 

olan reunassa joka 2. krs 2x5-5-6-6-7 s ja 3x5-6-6-7-7 s ja kavenna samalla pääntien reunassa joka krs 
6x1 s sekä joka 2. krs 1x1 s. Päätä loput 5-6-6-8-8 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Vasen etukappale Luo erittäin löyhästi 8-8-9-9-9 s ja aloita sileä neule, nypyt ja lisäykset. 1.krs: oikein. 
2.krs: luo krs:n alkuun 8-8-9-9-9 s ja neulo muut s:t nurin. 3.krs: 6-5-5-4-4 o, tee nyppy, neulo 3 o, tee 

nyppy, neulo 1-2-4-5-5 o. 4.krs: kuten 2. krs. 5.krs: oikein. 6.krs: luo 8-8-8-9-9 s ja neulo muut s:t nurin. 

7.krs: 3-2-2-1-1 o, tee nyppy, *neulo 3 o, tee nyppy*, toista *-* vielä 3-3-4-4-4 kertaa ja neulo 2-3-0-

2-2 o. 8.krs: kuten 6. krs =40-40-43-45-45 s. Toista nyppyneuleen 1.-8. krs:ia ja lisää samalla 
etureunaan 8-8-8-9-9 s vielä 10-15-18-3-9 kertaa joka 2. krs ja sitten 7-7-0-8-8 s joka 2. krs 8-3-0-15-9 

kertaa.  



HUOM: Lisää samalla sivussa 2 s kuten takana. Työssä on nyt 178-183-189-194-200 s. Neulo vielä 2 

krs, ja aloita sitten pääntien viistotus. Eli päätä etureunasta joka 2. krs 5x8 s, 4x7 s, 3x6 s, 2x5 s, 0-1-1-

2-2x4 s ja 0-0-0-0-1x3 s. HUOM: Lisää sivussa vielä 1 s. Työssä on nyt 83-84-90-91-94 s. Laita sivuun 

kädentien merkki samalla korkeudella kuin takana ja päätä sitten pääntien reunassa joka 2. krs 2-1-1-2-
1x4-4-4-3-3 s ja 2-2-2-0-0x3 s, muista lisätä kädentien reunaan 7 s kuten takana. Kavenna vielä 

pääntien reunassa joka krs 23-19-17-13-11x1 s, joka 2. krs 4-7-9-12-14x1 s ja joka 4. krs 5-6-7-8-9x1 

s. HUOM: Tee sivusta lähtien olan viistotus samoin ja samalla korkeudella kuin takana. 
 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

 
Hihat Luo 37-39-41-41-43 s ja neulo sileää neuletta sekä nyppyjä. 1.-2.krs: neulo sileää neuletta. 3.krs: 

neulo 5-6-1-1-2 o, tee nyppy, *neulo 3 o, tee nyppy*, toista *-* ja neulo 5-6-1-1-2 o. Jatka sileää ja 

nyppyjä limittäin joka 4. krs vastaavasti kuin takana ja lisää 5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Toista 
sitten lisäykset joka 8.-7.-6.-6.-5. krs vielä 14-16-18-21-24 kertaa =67-73-79-85-93 s. Neulo lisätytkin 

s:t sileää ja nyppyjä. Kun hihan pituus on 45-45-46-46-46 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä 

varten 3-1-4-2-4x4-4-5-5-6 s ja 2-4-1-3-1x5-5-6-6-7 s. Päätä loput 23-25-27-29-31 s kerralla. 

 
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Poimi hihansuusta 1 s jokaisesta silmukasta ja päätä s:t nurjalta oikeaa neuloen löyhästi. Tee toinen 

hihansuureunus samoin. Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pyöröpuikolle helmasta jokaisen s:n 

kohdalta 1 s ja päätä s:t nurjalta oikeaa neuloen löyhästi. Poimi sitten pyöröpuikolle oikean 

etukappaleen etureunasta 168-174-180-186-192 s, takakappaleen pääntien reunasta 41-41-43-43-45 s 

ja vielä vasemman etukappaleen pääntien reunasta 168-174-180-186-192 s. Päätä s:t nurjalta oikeaa 

neuloen löyhästi. Kiinnitä vielä hihat. 
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