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Vaasan vaakuna aiheinen lyhde-kuvio. Ohje julkaistu Novita-lehdessä kevät 2008. 
 (Kilpailutyö Vaasa-400 neule. 2. sija.)  

Työohje: 

Valmiin neuleen mitat; Vartalon ympärys; 104cm, puseron pituus 65,5cm, hihan sisäpituus 
42,5cm. 

Lanka; 7-veljestä (vaalea beige ja graffitin harmaa: mallipaidoissa) 

Puikot; (resorit) 3,5, ja 4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys; 10cm x10cm = 22s ja 26krs. no.4 puikoilla. 

Ylivetämisen kavennus = 1s. nostetaan neulomatta, seur.s. neulotaan, nostettu vedetään 
neulotun yli. Yhteenneulomisen kavennus = 2s. neulotaan yhteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taka kpl: 

 

Luo ohuemmille puikoille(3,5) 115s. (silmukkaluku jaollinen 5:llä). Aloita joustineule (Kuhilas-malli) 
ruutuohjeen mukaan. Neulo joustinneuletta 9,5cm.(=24krs.) 

Vaihda työhön paksummat puikot(4) ja (Ensimmäisellä krs:lla; neulo 45s. nurin, 5s. oikein, 5s. 
nurin, 5s. oikein, 5s. nurin, 5s. oikein, 45s.nurin. = keskelle kpl:tta muodostuvat kolme pystysuoraa 
raitaa oikeita silmukoista.) Nurjalla puolella n.s. neulotaan oikein ja o. s. neulotaan nurin. 

Jatka neulomista kunnes kpl. on 43,5cm. Päätä molemmissa reunoissa 4s. kädenteitä varten. 

 Aloita taka kpl:een raglankavennukset; Kavenna 1s. kahden silmukan etäisyydellä reunasta, 
molemmissa reunoissa. Tee kavennukset oikealla puolella; oikeassa reunassa Ylivetämisen 
kavennus ja vasemmassa reunassa Yhteenneulomisen kavennus. Nosta silmukka neulomatta joka 
krs:n alussa. 

http://www.villavirta.fi/
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Aloita Lyhde-kuvio ruutupiirroksen mukaan(=yksi lyhde!), keskimmäiseen pystyraitaan, kun 
kädenteiltä on neulottu 18 krs. 

Kavennukset; 

Krs:t ;1. – 28.;joka 2. krs. 

Krs:t 29 – 56., joka kerroksella .  

Puikolle jää 25s. 

Siirrä silmukat odottamaan kauluksen neulomista, langalle tai toiselle puikolle. 

Etu kpl: 

Neulo joustineuletta, kuten takakpl:ssa. Kun resori on neulottu, aloita Lyhde-kuvio ruutupiirroksen 
mukaan (Lyhteet kolmessa raidassa tai yhdessä raidassa!).Neulo kpl:tta kuten taka kpl. kunnes 
raglankavennukset alkavat.  

Etu kpl:een raglankavennukset kuten taka kpl:ssa,( molemmissa reunoissa 1s., kahden s:n 
etäis.)  

Krs:t ;1 – 25. ;kavennukset , 2s. joka toinen krs.  

Krs:t; 26. – 56. joka krs:lla.  

Puikolle jää 15s. Siirrä silmukat odottamaan kauluksen neulomista, langalle tai toiselle puikolle. 

 

Hihat: 

Luo ohuemmilla puikoilla 55s. (luku jaollinen 5:llä!). Neulo joustineuletta 9,5 cm (= 24krs.). 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita mallineule ; kolme pystyraitaa kpl:een keskellä+ lyhde 
olkapäällä ; neulo 15s. n, 5s. o., 5s.n, 5s. o, 5s. n, 5s. o, 15s. nurin.  

Lisää molemmissa reunoissa 1s., kahden silmukan etäisyydellä reunasta; 

Krs:t 1 – 54; joka 6:s krs. 

Krs:t 55 – 78; joka 4:s krs.= 87s. 

Päätä kädenteitä varten molemmissa reunoissa 4 s. (87s. – 8s.= 79s.) 

Hihan raglankavennukset: 

Neulo kavennus molemmissa reunoissa 2:n silmukan etäisyydelle reunasta ja nosta aina 
neulomatta krs:n ensimmäinen silmukka!  

Krs:n alussa Ylivetämisen kavennus ja krs:n lopussa Yhteenneulomisen kavennus. 

Krs:t 1 – 32. ; kavenna molemmissa reunoissa 1s. joka 4:s krs. 

 Aloita Lyhde-kuvio keskimmäiseen pystyraitaan , kun olet neulonut 10 krs. 

Krs:t 33. – 60. ; kavenna molemmissa reunoissa 1s. joka 2. krs. Puikoille jää 35 s. 

http://www.villavirta.fi/
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Viimeistely ja kaulus: 

Asettele kpl:eet alustalle (esim styroxlevylle) oikeisiin mittoihinsa nuppineulojen avulla. Kostuta 
kpl:eet suihkupullolla. Anna kuivua. Ompele sivusaumat. Ompele hihan sisäsauma. Ompele 
raglansaumat niin, että saumanvarat (2 reunasilmukkaa) jäävät etupuolelle näkyviin. 

Kaulus; poimi kappaleiden pääntielle jääneet silmukat lyhyelle pyöröpuikolle tai 4:lle 
sukkapuikolle; yht 15s.+25s.+35s.+35s.= 110s. Neulo suljettuna neuleena, silmukat sujuvaksi 
jatkoksi miehusta kpl:n; 5s.o, 5s. n. Neulo 15 krs. Päättele silmukat. 

Mirja Tuomivirta. Neuleohje Lyhde-villapaitaan. 2007. Tasokuva.  
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