Neuleohje: Paska kaupunni -villapaita
Ohjeen suunnittelija: Maria Perätalo

Koot: S(M)L
Valmiin neuleen mitat:
-

vartalon ympärys 105(110)115 cm
paidan pituus 61(68)70 cm
hihan pituus 47(49)51 cm

Lanka: DROPS Merino Extra Fine 50 g/105 m
- vaaleanharmaa (pohjaväri) 05 600(650)700 g
- keskiharmaa 04 100 g
- tummanharmaa 03 100 g
tai vaihtoehtoisesti esim: Novita 7 Veljestä, Sandnes Garn Smart, DROPS Karisma
Pyöröpuikot 4 mm 80–100 cm
Sukkapuikot 4 mm
Virkkuukoukku 4 mm
Mallineule: 10 x 10 cm = 21 s x 28 kerrosta
Paita neulotaan pohjavärillä sekä 1–2 kuviovärillä. Mikäli käytät vain yhtä kuvioväriä, neulo samalla värillä
molempien kuviovärien silmukat. Paita neulotaan pyörönä alhaalta ylös kainaloon saakka. Etu- ja
takakappaleen yläosat neulotaan tasona oikealla puolella oikein ja nurjalla nurin. Hihat neulotaan pyörönä
ylhäältä alas.

Työohje
Luo pyöröpuikolle 220(240)260 s. Neulo joustinneuletta (2 o, 2 n) 10 cm. Jatka sileää neuletta, kunnes
kpleen korkeus on 35(40)45 cm. Jätä molemmilta sivuilta 7 s apulangalle odottamaan. Nämä ovat kainalon
kohdat.
Jatka takakappaleen neulomista 103(113)123 silmukalla tasona oikealla puolella oikein ja nurjalla nurin. Kun
kappaleen korkeus on kainalosta mitattuna 24(25)26 cm, jätä keskimmäiset 33 s langalle odottamaan ja
jatka neulomista olkapään 35(40)45 silmukalla vielä 2 cm, jolloin yläosan korkeus on 26(28)30 cm. Päätä
neule. Neulo toinen olkapää samoin.
Neulo etukappaleen ensimmäiset 16(21)26 silmukkaa oikein ja aseta lankamerkki kuvioneuleen
aloituskohdan merkiksi. Jatka neulomalla oikein neulekaavion mukaisesti ja aseta lankamerkki kuvion
päättymisen merkiksi. Neulo loput 17(22)27 silmukkaa oikein.
Käännä työ ja jatka neulomalla nurjaa lankamerkkiin saakka, jatka kuvioneuletta seuraavat 70 s kaavion 1
mukaan ja neulo lankamerkin jälkeen nurin kerroksen loppuun saakka. Jatka neulomista oikealla puolella
oikein ja nurjalla nurin neulekaavion mukaisesti yhteensä 23 krs. Sido pitkät langanjuoksut.
Jatka neulomalla kaavion 2 mukaisesti. Kun kuvio on valmis, jatka neuloen pohjavärillä, kunnes kappaleen
korkeus kainalosta mitattuna on 22(23)24 cm. Jätä etukappaleen keskeltä apulangalle 16 silmukkaa ja jatka
neulomista olkapää kerrallaan päätellen joka toinen kerros 1x3 s, 1x2 s ja 3x1 s. Kun yläosan korkeus on
26(28)30 cm, päätä olkapään 35(40)45 silmukkaa.
Jätä etukappaleen keskeltä apulangalle 16 silmukkaa ja jatka neulomista olkapää kerrallaan päätellen joka
toinen kerros 1x3 s, 1x2 s ja 3x1 s. Kun yläosan korkeus on 26 cm, päätä olkapään 35(40)45 silmukkaa.
Ompele olkasaumat.
Poimi kädentieltä 113(117)121 s sekä langalla odottavat 7 s. Laita silmukkamerkki kainaloon kolmannen ja
neljännen silmukan väliin. Tämä on hihan keskimerkki. Neulo aina oikein ja kavenna noin 1 cm:n välein aina
2 s, yksi kerroksen ensimmäisen silmukan jälkeen ylivetäen ja yksi ennen kerroksen viimeistä silmukkaa
yhteen neuloen. Toista kavennukset yhteensä 36 kertaa, kunnes jäljellä on 48(52)56 s. Hihan pituuden

ollessa 40(42)44 cm (tai itsellesi sopiva) jatka neulomalla resoria (2 o, 2 n) 7 cm. Päätä silmukat ja virkkaa
hihansuuhun 1 krs piilosilmukoita. Neulo toinen hiha samoin.

Poimi pääntieltä langoilla odottavat silmukat sekä pääntien reunoista yhteensä 88 s. Neulo resoria (2o, 2n)
5 cm. Neulo nyt 1 krs oikein. Jatka neulomalla resoria vielä 5 cm. Päättele pääntien resori ja virkkaa reunaan
1 krs piilosilmukoita. Taita kaulusresori kaksinkerroin ulospäin siten, että sen yläreunaan jää näkyviin kerros
nurjaa ja virkattu reunus asettuu pääntien alaosaa vasten. Ompele kaulus löyhin pistoin pääntielle.

Käännä neule nurinpäin ja päättele kaikki langanpäät. Käännä päätelty neule oikeinpäin, kastele, asettele
tasolle kuivumaan ilmavasti.
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