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AIKUISEN PERUSPAITA 
Paksu-Pirkka 
 
Malli: Taito Pirkanmaa Oy 
 
Koot: S (M) L 
 
Mitat: Ympärys 112 (118) 124 cm, pituus 69 (71) 73 cm, hihan pituus 48 (50) 52 cm. 
 
Tarvikkeet: Taito Pirkanmaa Oy:n paksua Pirkka-lankaa tex 285 x 2 (100 % villa, vyyhti 100 g = 170 m)  
 
Pitkät puikot no 3 ja 4½ sekä sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan. 
 
Tiheys: 21 s ja 27 krs = 10 cm. 
 
Mallineule: Sileä neule: oikealla oikein, nurjalla nurin 
 
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 120(124)130 s ja neulo 2 o 2 n joustinneuletta 10 cm. Vaihda paksummat 
puikot ja aloita sileä neule. Kun sileän osan korkeus on 31(32)33 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä 
varten 10 s kerralla. Kun sileän osan korkeus on 57(59)61 cm, päätä työn keskeltä 18 s pääntietä varten ja neulo 
toinen olka ensin. Päätä vielä pääntien reunassa 1 x 3 s ja 1 x 2 s, yht. 23 s. Päättele olan s:t  kerralla. Neulo toinen 
olka vastaavasti.   
 
Etukappale: Neulo samoin kuin takakappale, kunnes sileän osan korkeus on 52(54)56 cm. Päätä työn keskeltä 12 
s pääntietä varten ja neulo toinen puoli ensin.  Päätä vielä pääntien reunassa 1 x 4 s, 2 x 2 s ja 3 x 1 s joka 2. krs, 
yht 23 s. Päätä olan s:t kerralla, kun työn korkeus on sama kuin takakappaleessa. Neulo toinen olka vastaavasti. 
 
Hihat: Luo ohuemmille puikoille 54(58)64 s ja neulo 2 o, 2 n joustinneuletta 10 cm. Vaihda paksummat puikot ja 
aloita sileä neule. Lisää ensimmäisellä kerroksella tasavälein 14 s. Lisää sitten molemmissa reunoissa 25 x 1 s joka 
4. krs, kunnes työssä on 118(122)126 s. Neulo ilman lisäyksiä, kunnes hihan sileän osan pituus on 38(40)42 cm. 
Päätä kaikki s:t kerralla. Neulo toinen hiha samoin.      
 
Kaulus: Ompele olkasaumat. Poimi sukkapuikoille siniharmaalla pääntien reunasta n. 100 s ja neulo 2 o, 2 n 
joustinneuletta 8 cm. Taita joustin kaksinkerroin ja kiinnitä avonaisista silmukoista nurjalle.  
 
Viimeistely: Pingota kappaleet kaavan mittoihin ja höyrytä nurjalta. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- ja hihasaumat.  
 
Hoito: Tuuleta neule usein, mieluiten jokaisen käytön jälkeen. Paksu villaneule tarvitsee pesua hyvin harvoin.  Pese 
neule käsin viileässä, tasalämpöisessä, 30 asteisessa vedessä miedolla pesuaineella kevyesti puristellen. 
Lämpötilan vaihtelut ja kova hankaaminen saavat aikaan villan vanumisen. Muotoile kosteana oikeaan muotoonsa. 
Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti. 
   
MALLIN KOPIOINTI JA 
KAUPALLINEN VALMISTUS ON 
KIELLETTY. 
 

 
 
 
 
 
  


