MILLAN RAGLANTOPPI
Ohje: Milla Marjamäki
Koeneulonta ja julkaisu: Piia Kujanpää
Koot: S-M-L-XL (reilu mitoitus)
Valmiin työn ry: n. 95-100-106-112 cm
Lanka: Sirdar Cotton DK.
(100 % puuvilla, 100 g = 212 m)
Kolmea väriä. Kokoihin S ja M kahta
alimmaista väriä tarvitset yhden kerän,
muuten jokaista väriä kaksi kerää.
Puikot: 3,5 - 4 mm pyöröpuikot, 80-100 cm.
Lisäksi tarvitset yhden napin.
Tiheys: 21 s ja 27 krs = 10 cm.
Toppi neulotaan ensin pyöröpuikoilla suljettuna
neuleena kainaloihin asti. Hihat neulotaan erikseen ja
yhdistetään sitten vartalo-osuuteen, kaarrokkeella
tehdään raglankavennukset kaula-aukkoa kohti.
Vartalo-osa:
Luo 202-212-222-232 silmukkaa, yhdistä työ pyöröksi ja aloita neulomalla reunus ”räjäytettyä”
helmineuletta:
1.krs *1o, 1n*, toista *-*; 2.krs oikein; 3.krs *1n, 1o*, toista *-*; 4.krs oikein; toista näitä neljää kerrosta.
Neulo reunusta noin 3 cm ja jatka sitten sileää neuletta.
Aseta silmukkamerkki tai merkkilanka kerroksen aloituskohtaan ja siitä laskien 101-106-111-116 silmukan
päähän (molempien kylkien keskikohtaan). Kahden sileän kerroksen jälkeen aloita reikärivien teko (eli
pitsineule) kyljissä merkkilankojen molemmin puolin: 5 silmukkaa ennen merkkiä tee langankierto,
ylivetokavennus, neulo 6 s oikein, 2 o yhteen ja tee langankierto. Jatka sileää ja toista sama toisen kyljen
merkkilangan kohdalla.
Toista joka 8. kerroksella eli neulo 7 krs sileää oikeaa ja tee kahdeksannella kerroksella pitsireiät. Pitsirivit
jatkuvat koko vartalo-osan korkeudelle.
Kun työn korkeus on helmasta mitattuna 10-10-11-12 cm, aloita vyötärökavennukset: aseta silmukkamerkit
20 s päähän kylkien pitsirei’istä työn keskiosan suuntaan sekä etu- että takapuolelle. Kavennuskohtia on siis
yhteensä neljä. Kavenna merkkien sisäpuolella niin, että teet ensin ylivetokavennuksen ja sitten 2 o yhteen,
näin kavennukset kallistuvat työn keskiosan suuntaan. Toista kavennukset joka 4.krs, neulo yhteensä 5
kavennuskerrosta.
Muista vaihtaa keskiosan väriin kun työn korkeus on 16-16-17-17 cm ja yläosan väriin kun työn korkeus on
32-32-34-34 cm.
Kavennusten jälkeen neulo 7cm ilman kavennuksia. Sen jälkeen aloita lisäykset samaan kohtaan
kavennusten kanssa eli kylkien pitsirei’istä 20 s:n päähän työn keskelle päin. Kullakin lisäyskerroksella
lisätään siis yht. 4 silmukkaa. Lisää 1 s nostamalla silmukoiden välinen lanka puikolle ja neulomalla se
kiertäen oikein. Toista lisäykset joka 4.krs, neulo yhteensä 4 lisäyskerrosta.
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Neulo lisäysten jälkeen 9 - 10 cm sileää neuletta ilman
lisäyksiä, mutta jatka edelleen kyljen pitsireikien
neulomista.
Päätä molempien kainaloiden kohdalla 10-10-12-12 s ja
jätä loput silmukat joko apulangalle tai puikoille
odottamaan siksi aikaa, että neulot hihat.
Hihat:
Luo sukkapuikoille tai pyöröpuikoille (magic loop tai kaksi
pyöröä) 64-70-74-80 s ja neulo suljettuna neuleena. Aloita
”räjäytetty” helmineule samalla tavalla kuin topin
helmassa ja neulo sitä 5 krs (n. 1,5 cm). Neulo 3-4 krs
sileää oikeaa, päätä kerroksen vaihtumiskohdassa 10-1012-12 s kainaloa varten. Neulo toinen hiha samalla tavalla.

Kaarroke:
Kaarroketta varten hihat ja vartalo-osa yhdistetään samalle pyöröpuikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on
keskellä edessä. Aloita etukappaleen keskeltä ja neulo sileää, kunnes tulet kainaloon. Aseta silmukkamerkki
ja neulo toisen hihan silmukat puikolle. Aseta silmukkamerkki ja neulo takakappaleen silmukat toiseen
kainaloon asti. Aseta taas silmukkamerkki, neulo hihan silmukat pyöröpuikolle ja aseta silmukkamerkki.
Neulo kerros loppuun etukappaleen keskelle.
Seuraavalla kerroksella aloita raglankavennukset: 1. kavennuskerros: Neulo etukappaletta, kunnes ennen
silmukkamerkkiä on jäljellä 2 s. Tee ylivetokavennus, siirrä merkki oikealle puikolle ja neulo 2 o yhteen.
Neulo sileää, kunnes ennen seuraavaa silmukkamerkkiä on 2 s jäljellä. Tee kavennus samalla tavalla kuin
edellä jokaisen silmukkamerkin kohdalla, eli kerroksella on yhteensä 4 kavennuskohtaa, joissa kavennetaan
yht. 8 s kerroksella.
Neulo välikerros ilman kavennuksia.
2.kavennuskerros ja pitsireiät: Kavennukset neulotaan samalla tavalla kuten 1. kavennuskerroksella, mutta
lisäksi tehdään koristeeksi pitsireiät. Neulo etukappaletta, kunnes ennen silmukkamerkkiä on jäljellä 2 s.
Tee ylivetokavennus, siirrä merkki oikealle puikolle ja neulo 2 s o yhteen. Neulo 1 s o, tee langankierto ja
neulo 2 s o yhteen. Neulo sileää, kunnes ennen seuraavaa silmukkamerkkiä on jäljellä 5 s. Neulo 2 s o
yhteen, tee langankierto, neulo 1 s o, tee ylivetokavennus, siirrä merkki oikealle puikolle ja neulo 2 o
yhteen. Neulo takakappaletta, kunnes ennen silmukkamerkkiä on jäljellä 2 s ja tee kavennukset ja pitsireiät
samalla tavalla kuin edellä.
Neulo välikerros ilman kavennuksia.
Toista näitä neljää kerrosta: 1. kavennuskerros, välikerros, 2.kavennuskerros ja välikerros.
Kun kaarrokkeen korkeus on 6-6-8-8 cm, päätä keskeltä edestä 4 s nappilistaa (tai aukkoa varten). Päätä
silmukat juuri kun olet aloittamassa kavennuskerroksen, neulo oikealta puolelta kavennuskerros päättelyn
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alkuun ja lähde sitten neulomaan työtä tasona. Neulo seuraavaksi siis kerros nurin työn nurjalta puolelta.
Tästä lähtien kaikki kavennukset tehdään työn oikealla puolella, nurja kerros on välikerros.
Aloita samalla lisäkavennukset hihan kohdalla: tee ylivetokavennus 15 s päähän ensimmäisestä
silmukkamerkistä ja neulo, kunnes olet 17 s:n päässä seuraavasta merkistä, neulo 2 s o yhteen. Tee
samanlaiset kavennukset toisen hihan kohdalla. Toista kavennukset joka 4.krs.
Neulo aukon päättämisen jälkeen n. 5-7 cm (tässä vaiheessa työtä on hyvä sovittaa). Voit säädellä
kaarrokkeen kokoa itsellesi sopivaksi tekemällä tarvittaessa lisäkavennuksia. Kun työn korkeus on
haluamasi, kavenna seuraavalla kerroksella joka 10. ja 11. silmukka oikein yhteen. Neulo välikerros ja tee
tarvittaessa toinen kavennuskerros, esim. joka 6. ja 7. s oikein yhteen. Päätä silmukat.
Aukon viimeistely:
”Nappilista” (neulotaan poikittain
topin neulomissuuntaan nähden):
Poimi aukon oikeasta reunasta 1214 silmukkaa, neulo sileää oikeaa
(tai nurjaa jos haluat) 4 - 5 cm,
päätä silmukat. Ompele neulotun
listan vasen reuna ja alareuna
kiinni toppiin. Ompele nappi kiinni
listan päälle.

Toinen viimeistelyvaihto (etenkin jos kaarrokkeessa on
vielä väljyyttä):
Virkkaa kiinteitä silmukoita aukon ympäri ja virkkaa
samalla aukon yläreunat kiinni toisiinsa. Ompele nappi
koristeeksi yhdistyskohdan päälle.
Viimeistely:
Ompele kainalosaumat kiinni. Kostuta työ ja asettele
mittoihinsa.
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Valmiita mahdollisia väriyhdistelmiä Sirdar Cotton DK:sta:
(esimerkiksi sini-vihreä -sävyisen XL-kokoisen topin värit ovat 516, 517 ja 515)
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