
Pahantorjuja-villapaita, koko XL

Perinteinen kaarrokeneule uusilla kuvioilla vai moderni kaarrokeneule ikiaikaisilla
kuvioilla? Katsoja voi tulkita. Pahantorjuja on näyttävä, pehmeä ja lämmin neule,
jolla pärjää niin ulkoilmassa kuin sisätiloissa. Sen voi neuloa vaikkapa vain
kahdella värillä, jolloin kuviot nousevat vielä selkeämmin esille.

Ohje ja malli: Anni Laitinen

Koko: (XL)

Valmiin paidan mitat:
Rinnanympärys (126) cm
Etukappaleen korkeus pääntieltä kainaloon (22,5) cm
Pituus kainalosta helmaan (43) cm
Hihan pituus kainalosta resorin loppuun (50) cm
Hihan yläosan ympärys (54) cm

Lanka: Neljä eriväristä Aran-vahvuista lankaa

Mallissa päälankana on Myrskyluodon Villa (100 % ahvenanmaanlampaan villa,
vahvuus 285 x 2, juoksevuus 195 m / 100 g), sävy Usva.

Kuviolankoina ovat Myrskyluodon Villan sävyt Rannikki ja Ulappa sekä Kaarama
lankastudion Tenho (100 % kotimainen villa, 200 m / 100 g), sävy luonnonvalkoinen.

Menekki:
Pääväriä noin (650) g
Kuviolankoja noin 50 g kutakin kolmea väriä

Puikot: Pyöröpuikko 4 mm vähintään 80 cm kaapelilla tai sukkapuikot 4 mm tai
käsialan mukaan

Neuletiheys: 15 s ja 23 krs = 10 x 10 cm sileää neuletta

Muut tarvikkeet: Silmukkamerkkejä, apulankaa, päättelyneula

Mallineuleet:
Joustinneule: 1 o, 1 n
Sileä neule: neulo oikealla o ja nurjalla n

Paita neulotaan alhaalta ylöspäin ja hihat pitkällä pyöröpuikolla magic loop -tekniikalla
tai sukkapuikoilla. Takaosan muotoilu tehdään lyhennetyillä kerroksilla german short row
-tekniikalla.

© Laitinen, Anni & Vanhanen, Jenni: VILLA – Suomalaisesta lampaasta pehmeiksi neuleiksi. Readme.fi 2021.



Vartalo

Luo 4 mm pyöröpuikolle päävärillä (188) s. Yhdistä suljetuksi neuleeksi ja am kerroksen
vaihtumiskohtaan (oikeassa kyljessä) kerrosmerkiksi. Neulo joustinneuletta 3 cm. Jatka
sileällä neuleella, kunnes vartalon korkeus on (43) cm. Sm, kun tulet kohdalle. Jätä
vartalo-osa odottamaan ja neulo hihat.

Hihat

Luo 4 mm pyöröpuikolle päävärillä (58) s. Yhdistä suljetuksi neuleeksi ja am kerroksen
vaihtumiskohtaan (hihan alapuolella) kerrosmerkiksi. Neulo joustinneuletta 3 cm. Jatka
sileällä neuleella ja aloita lisäykset. Sm, kun tulet kohdalle. Lisää krs:n ensimmäisen
silmukan jälkeen sekä viimeisen silmukan jälkeen 1 s joka (8.) kerroksella yhteensä 12 krt.
Yhteensä (82) s. Neulo sileää neuletta, kunnes hihan pituus on (50) cm. Siirrä
kerrosmerkin toiselta puolelta (4) s ja toiselta puolelta (4) s apulangalle kainaloa varten.
Jätä hihan silmukat odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

Yläosa

Yhdistä vartalo ja hihat pyöröpuikolle. Siirrä kerrosmerkin kohdalla vartalon viimeiset (4)
s ja ensimmäiset (4) s apulangalle kainaloa varten. Neulo oikean hihan (74) s päävärillä.
Neulo takakappaleen (86) s. Siirrä vartalon seuraavat (8) s apulangalle kainaloa varten.
Neulo vasemman hihan (74) s. Neulo etukappaleen (86) s. Yhteensä (320) s.

Neulo kaarroke kaavion mukaan. Huomaa kavennukset ja eri kokoja koskevat kerrokset.

Aloita lyhennetyt kerrokset.

Valmistelukerros Neulo päävärillä (20) o, am, (40) o am, (20) o, am, (40) o

1. krs (op) *Neulo oikein seuraavalle merkille, sm* Toista *_* vielä kaksi kertaa kertaa.
Neulo (8) o, käännä työ.

2. krs (np) Nosta 1 s neulomatta ja kiristä lanka puikon taakse niin, että silmukan pohja
kääntyy puikon päälle kaksoissilmukaksi. *Neulo nurin seuraavalle merkille, sm* Toista
*_* vielä kolme kertaa. Neulo (8) n, käännä työ.

3. krs (op) Nosta 1 s neulomatta ja kiristä lanka puikon taakse niin, että silmukan pohja
kääntyy puikon päälle kaksoissilmukaksi. *Neulo oikein seuraavalle merkille, sm* Toista
*_* vielä kolme kertaa kertaa. (6) o, käännä työ.

4. krs (np) Nosta 1 s neulomatta ja kiristä lanka puikon taakse niin, että silmukan pohja
kääntyy puikon päälle kaksoissilmukaksi. *Neulo nurin kerrosmerkille, sm*. Toista *_* vielä
kolme kertaa. Neulo (6) n, käännä työ.

5. krs (op) Nosta 1 s neulomatta ja kiristä lanka puikon taakse niin, että silmukan pohja
kääntyy puikon päälle kaksoissilmukaksi. Neulo oikein kerrosmerkille.

6. krs Neulo päävärillä oikein. Neulo lyhennettyjen kerrosten kaksoissilmukat yhteen
ikään kuin neuloisit 2 o yht. Yhteensä (120) s.
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Seuraavalla kerroksella kavenna tasaisesti joka (3.) s. Neulo joustinneuletta 6 cm.
Päättele silmukat joustavasti.

Viimeistely

Käännä pääntien joustinneule kahtia nurjalle puolelle ja ompele joustavasti. Silmukoi
kainalot. Päättele langanpäät nurjalle puolelle. Kastele neule, pingota se mittoihinsa
ja anna kuivua.
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