
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

RASTERI-JUMPPERI

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L, L/XL, XL, XXL
Neuleen mitat puseron ympärys 102-108-114-120-126-
132 cm, pituus 66-68-70-71-72-73 cm, hihan sisäpituus 
44-45-46-47-48-48 cm.
Lanka 190-210-230-250-270-290 g mustaa (60), 100-
120-140-160-180-200 g meleerattua harmaata (196), 
100-110–120–140-160–180-200 g luonnonvalkoista 
(01) Lankavan Alize Alpaca Royal -lankaa (55 % akryyli, 
30 % alpakka, 15 % villa, n. 100 g = n. 250 m).
Puikot 60 cm ja 40 cm pyöröpuikko sekä sukkapuikot 
nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Joustinneule neulo suljettuna *3 s kiertäen eli takareu-
noistaan oikein, 2 n*, toista *-*.
Pintaneule neulo suljettuna ja tasona 1. krs: *5 o, 5 n*, 
toista *-*. 2. krs: neulo nurjat s:t oikein ja oikeat s:t nu-
rin. Toista 1.-2. krs:ia ja raidoita ohjeen mukaan.
Tiheys n. 16,5 s ja 26 krs avattua pintaneuletta = 10 
cm. 

Työohje Neulo ensin mallitilkku ja mittaa sen korke-
us. Höyrytä tilkku kannattelemalla rautaa ilmassa neu-
loksen päällä. Avaa neulos pituussuunnassa ja vertaa 
tilkun korkeutta ensimmäiseen mittaan. Huomioi neu-
loksen venyminen, jotta saat neuleeseen oikeat pituu-
det. Keri lisäksi n. 20 g valkoista lankaa erilliselle keräl-
le odottamaan.
Miehusta Luo mustalla langalla 60 cm:n puikolle 170-
180-190-200-210-220 s ja neulo joustinneuletta 7 cm. 
Aloita pintaneule ja lisää 1. krs:n loppuun 1 s (= neu-
lo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen eli takareunas-
taan nurin). Neulo lisätty s kokoajan takareunastaan nu-
rin ja muilla s:oilla pintaneuletta. Kun työn korkeus on 
9-10-11-11-11-11 cm, ota mukaan harmaa lanka, jatka 
pintaneulettakahdella värillä: neulo *1 krs harmaa, 2 krs 
musta* yht. 10 cm sitten *2 krs harmaa, 1 krs musta* 
yht. 12 cm. Ota mukaan valkoinen lanka ja raidoita kol-
mella värillä *1 krs harmaa, 1 krs valkoinen, 1 krs mus-
ta* yht. 10 cm. Merkitse toinen sivu (etukappale 85-90-
95-100-105-110 s) ja aloita kädentiet. 
1. krs: päätä 3-3-3-3-4-4 s, neulo kunnes merkin edes-
sä on 3-3-3-3-4-4 s, päätä sivusta 6-6-6-6-8-8 s ja neulo krs loppuun. Neulo takakpl ensin ja jatka pintaneuletta taso-
na. Päätä seuraavan krs:n (np) alusta 4-4-4-4-5-5 s ja sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs vielä 1x 2-2-2-2-2-3 s 
ja 2-4-4-5-5-5x 1 s = 71-72-77-80-83-86 s. Kun olet neulonut kolmella värillä 20 cm, ota valkoinen pikkukerä mukaan 
ja raidoita *2 krs valkoinen, 1 krs harmaa* yht. 6 cm. Neulo loppuosa valkoisella langalla. Kun kädentien korkeus on 
22-23-24-25-26-27 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten 6-6-5-6-7-6 s. Merkitse sitten keskimmäiset 15-16-
17-18-18-18 s pääntietä varten, jätä ne odottamaan ja neulo oikea olka ensin. Päätä olalta joka 2. krs vielä 3x 5-5-6-6-
7-7 s ja pääntien puolelta 1x 4 s ja 1x 3 s. Neulo vasen olka peilikuvaksi ja aloita np:n krs:lla.
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Etukappale Neulo ensin np:n krs. Tee kädentie kuten takana. Aloita pääntie, kun kädentien korkeus on 16-17-18-
18-19-20 cm. Jätä kappaleen keskeltä 15-16-17-18-18-18 s odottamaan ja päätä pääntien puolelta joka 2. krs vielä 
1x 2 s ja 5x 1 s. Tee olat kuten takana.

Hiha Luo mustalla langalla sukkapuikoille 45-45-45-50-50-50 s ja neulo joustinta 7 cm. Vaihda 40 cm:n puikko. 
Aloita pintaneule ja lisää 1. krs:n loppuun 1 s. Neulo lisätty s kokoajan kiertäen nurin ja muilla s:oilla pintaneulet-
ta. Neulo pintaneuletta 8 krs ja aloita sitten lisäykset näin: lisää krs:n alkuun 1 s (= neulo s:oiden välinen lankalenk-
ki mallineuleen mukaisesti joko kiertäen oikein tai nurin), neulo kunnes 1 s jäljellä ja lisää 1 s. Merkitse krs ja siirrä 
merkkiä lisäysten edetessä. Lisää samoin joka 14.-14.-10.-10.-8.-8. krs vielä 3-3-4-5-11-8 kertaa ja sitten joka 10.-
8.-8.-8.-0.-6. krs vielä 3-5-6-4-0-4 kertaa = 60-64-68-71-75-77 s. Kun hihan pituus on 12-13-14-15-16-16 cm, rai-
doita *1 krs harmaa, 2 krs musta* yht. 22 cm ja *1 krs harmaa, 1 valkoinen, 1 krs musta* yht. 10 cm. Aloita pyöriön 
neulominen tasona. 
1. krs: päätä 2-2-2-2-3-3 s ja neulo krs loppuun. 
2. krs (np): päätä 3-3-3-3-4-4 s ja neulo krs loppuun. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs vielä 1x 2 s, sitten 
joka 4. krs 2x 1 s, joka 2. krs 6-6-8-9-10-11x 1 s ja 7-8-8-8-8-8x 2 s ja loput 7-7-7-9-8-8 s kerralla. Neulo toinen hi-
ha samoin.

Viimeistely Rentouta kappaleet höyryttämällä kuten mallitilkku. Ompele olkasaumat. Siirrä pääntien s:t puikolle ja 
nosta s:t myös päättelyreunasta. Aloita neulominen np:lta takapääntien keskeltä: neulo valkoisella 1 krs nurin ja ta-
saa samalla silmukkaluku viidellä jaolliseksi. Neulo joustinta 7 cm, sitten 1 krs oikein ja loppuun muutama krs apu-
langalla. Käännä joustin op:lle, ompele tikkipistoin avoimista s:oista ja poista apulanka. Ompele hihat miehustaan. 
Päättele langat.


