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VERKKO 
VIHREÄ RUUTUPAITA 
 
Malli: Sirkka Könönen 
Työohje: Taito Pirkanmaa Oy 
 
Koko: M (L) 
 
Tiheys: 21 s ja 27 krs = 10 cm kirjoneuletta puikoilla no 4 
Neulo ensin mallitilkku ja vaihda puikot tarpeen mukaan. 
 
Tarvikepaketti sisältää: Taito Pirkanmaa Oy:n paksu Pirkka-lanka tex 285 x 2 (100 % villa, vyyhti 100 g= 170 m, kerä 50 
g= 85 m) 
 
väri  M  L  

vihreä 311 400 g 400 g 

vedenvihreä 212 550 g 550 g 

punaharmaa 321 150 g 150 g 

tummanruskea 325 100 g 100 g 

ruskea 318 50 g 50 g 

 
Lisäksi tarvitset: Pyörö- ja sukkapuikot no 3 ja 4 ja 4 nappia 
 
Työohje: 
Etu- ja takakappale: 
Luo vihreällä 212 (224) s pyöröpuikolle n:o 3, neulo suljettuna neuleena 2 x 2 joustinneuletta 7 krs, 2 krs 
punaharmaalla, 2 krs vihreällä, 2 krs vedenvihreällä ja 7 krs vihreällä. Lisää viimeisellä kerroksella 40 s tasaisin 
välein = 252 (264) s. Vaihda paksummat puikot ja neulo kirjoneuletta ruutupiirroksen alaosan mukaan. Vaihda värit, 
kun kirjoneuleen korkeus on 31 (33,5) cm= 84 (90)krs.  Jaa työ kädentien kohdalla kahteen osaan ja neulo 
takakappale ensin. Päätä työn kummassakin reunassa 10 s kädentietä varten. Neulo kirjoneuletta 22 (23,5) cm= 60 
(64)krs, päätä pääntietä varten keskimmäiset 25 s ja vielä oikealla olalla lx3, lx2 s joka 2. krs. Kun kädentien korkeus 
on 28 (29) cm= 76 (80)krs, päätä kaikki olan silmukat yhdellä kertaa. Neulo vasen olka samoin, kunnes kädentien 
korkeus on 24 (25) cm = 64 (68)krs, jolloin jätät silmukat langalle odottamaan. 
 
Etukappale: 
Päätä työn kummassakin reunassa 10 s kädentietä varten. Neulo 19,5 (21) cm= 52 (58) cm kirjoneuletta, päätä 
pääntietä varten keskimmäiset 19 s ja vielä puseron oikealla olalla 1x3, 1x2 ja 3x1 s joka 2. krs. Päätä olan silmukat 
samalla korkeudella kuin takakappaleessa. Neulo vasen olka samoin, kunnes kädentien korkeus on 24 (25) cm= 64 
(68) krs, jätä silmukat langalle odottamaan. 
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Hiha:  
Luo 56 s vihreällä sukkapuikoille n:o 3 ja neulo suljettuna neuleena 2 x 2 joustinneuletta kuten helmassa. Lisää 
viimeisellä kerroksella 19 s tasaisin välein = 75 s. Vaihda paksummat puikot ja neulo kirjoneuletta ruutupiirroksen 
alaosan mukaan lisäten "hihansauman" kummallakin puolella 2lxl (23xl) s joka 4. krs = 117 (121) s. Vaihda värit, kun 
kirjoneuleen korkeus on 34 (36) cm= 92 (98) krs. Neulo vielä 2,5 cm suljettuna neuleena, sitten 5,5 cm avoimena. 
Päätä kummastakin reunasta 6x4 s ja 1x5 s joka 2. krs. Päätä loput silmukat kerralla. Neulo toinen hiha samoin. 
 
Viimeistely: 
Pingota kappaleet kaavan mittoihin ja höyrytä nurjalta. Ompele oikea olka, poimi pääntien reunasta 106 s puikolle no 
3. Neulo 2 x 2 joustinneuletta 6 krs vihreällä, 2 krs vedenvihreällä, 2 krs vihreällä, 2 krs puna harmaalla ja lopuksi 2 
krs vihreällä. Päätä silmukat joustavasti. Poimi takakappaleen vasemman olan langalle jääneet silmukat ja 14 s 
pääntiejoustimen reunasta, neulo 2 x 2 joustinneuletta 3 krs vihreällä, 2 krs vedenvihreällä, 2 krs vihreällä, 2 krs 
punaharmaalla ja vielä 2 krs vihreällä. Päätä silmukat joustavasti. Poimi etukappaleen olan silmukat ja neulo samoin 
kuin takakappaleella, mutta tee joustimen puoliväliin 4 napin läpeä tasaisin välein. Liitä joustinten kädentien 
puoleiset päät päällekkäin siten, että etukappale on päällä. Tarkista, että kädentiet ovat yhtä korkeat. Kiinnitä hihat 
miehustaan. Ompele hihojen ja miehustan sivusaumat. Höyrytä saumankohdat kevyesti nurjalta. 
 
 
MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY. 
 
 

 


