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Rowan Softyak Dk -lanka   

Naisen palmikkoreunainen jakku  

S-M/L-XL-XXL-XXXL/XXXXL 
Lanka: Rowan Softyak DK (76% puuvilla, 15% jakki, 9% nailon)  

Puikot Prym: Nro 3-3,5 ja 4 sekä reunusta varten pitkä pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 28 s:n palmikon leveys on 7,5 cm. 
Mallineuleet: Joustinneule: 1.krs: (op) *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 1 n. 2.krs: *2 o, 2 n*, toista *-* ja 

neulo 1 o. Toista 1.-2. krs:ia. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Palmikkoneule: neulo 

ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat 
s:t oikein ja nurjat nurin. Toista 1.-12. krs:ia.  

Koko  S M/L XL XXL XXXL/XXXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 116 126 136 146 156 cm 
kokopituus  87 89 91 93 95 cm 

hihan sisäpituus 45 45 46 46 46 cm 

Langan menekki 

Rowan Softyak DK -lankaa 

vaaleaa beigeä (244) 800 850 950 1000 1100 g 

 
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 185-205-217-237-249 s ja neulo joustinneuletta ensin 21 krs. 

Neulo seuraava eli nurjan puolen krs näin: 9-7-10-8-11 s joustinneuletta, 2 s yhteen, *1 s 

joustinneuletta, 2 s yhteen*, toista *-* vielä 54-62-64-72-74 kertaa ja neulo 9-7-10-8-11 s =129-141-
151-163-173 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 84-

86-88-90-92 cm, päätä molemmista reunoista olkaa varten joka 2. krs 2x11-12-13-15-16 s, 1x11-13-

14-15-16 s ja 1x12-14-15-16-17 s. HUOM: Kun olet päättänyt kappaleen oikeasta reunasta 2 kertaa, 

jätä tällä krs:lle keskimmäiset 33-33-35-35-37 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen 
puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 3x1 s ja tee samalla olan viistotus loppuun. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 93-101-109-117-125 s ja neulo joustinneuletta ensin 21 

krs. Neulo seuraava eli nurjan puolen krs näin: 3-4-4-5-4 s joustinneuletta, 2 s yhteen, *1 s 

joustinneuletta, 2 s yhteen*, toista *-* vielä 27-29-32-34-37 kertaa ja neulo 4-5-4-5-5 s =64-70-75-

81-86 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo seuraava krs näin: Neulo oikein kunnes 
vasemmassa reunassa on jäljellä 17 s, lisää 1 n s (=neulo silmukka etu- ja takareunastaan nurin), lisää 1 

o s (=neulo silmukka etu- ja takareunastaan oikein), neulo 1 o, lisää 2 seuraavaan s:aan 1 o s 

molempiin, *neulo 1 o, lisää 1 o s*, toista *-* vielä 3 kertaa, lisää 1 o s, neulo 1 o, lisää 1 o s, lisää 1 n s 



=75-81-86-92-97 s. Aloita sitten muuten sileä neule, mutta neulo kappaleen vasemmassa reunassa 

28:lla palmikkoa ruutupiirroksen mukaan. Kun kappaleen korkeus on 78-80-82-84-85 cm, jätä pääntietä 

varten odottamaan kappaleen vasemmassa reunassa 17 s. Kavenna sitten samassa reunassa joka krs 

10x1 s ja vielä joka 2. krs 3-3-4-4-5x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla 
korkeudella kuin takana. 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee myös palmikonkierrot peilikuvana. 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 89-93-97-97-101 s ja neulo joustinneuletta ensin 21 krs. Neulo 
seuraava eli nurjan puolen krs näin: 6-8-7-7-6 s joustinneuletta, 2 s yhteen, *1 s joustinneuletta, 2 s 

yhteen*, toista *-* vielä 24-24-26-26-28 kertaa ja neulo 6-8-7-7-6 s =63-67-69-69-71 s. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa 1 s joka 4. 
krs kunnes työssä on 69-73-83-107-121 s. Lisää vielä molemmissa reunoissa 1 s joka 6. krs kunnes 

työssä on 99-103-109-117-123 s. Kun hihan pituus on 45-45-46-46-46 cm, päätä molemmissa 

reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 2-1-4-1-4x6-6-7-7-8 s ja 3-4-1-4-1x7-7-8-8-9 s. Päätä loput 33-
35-37-39-41 s kerralla. 

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

Ompele olkasaumat. Poimi pääntien reunasta ohuemmille puikoille langan avulla 125-125-129-129-

137 s ja neulo joustinneuletta 11 krs. Päätä s:t. Poimi sitten pyöröpuikolle langan avulla oikean 
etukappaleen etureunasta ja pääntien reunuksen reunasta yhteensä 259-263-267-275-279 s ja neulo 

näin: 1.krs: (np) 1 o, 1 n, *2 o, 2 n*, toista *-* ja neulo 1 o. 2.krs: 2 o, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 1 

o. Toista 1.-2. krs:ia kunnes reunuksen korkeus on 23 krs, päätä s:t. Tee toinen etureunus samoin. 

Kiinnitä hihat sivuihin olkasaumojen molemmin puolin n. 23-24-26-27-29 cm matkalla. Ompele vielä 

sivu- sekä hihasaumat.  
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