
Koskikara-neulepaita 

Neuletiheys:   

17 silmukkaa ja 23 kerrosta = 10 cm   

(1,7 s ja 2,3 krs = 1 cm) 

Lanka ja tarvikkeet:   

Taito Pirkanmaa, Pirkka-lanka 285 tex x 2   

tai joku vastaava esim. Lettlopi (islantilainen villa) 

Menekki: Pohjaväri n. 600-700 g + kaarroke 100-200 g 

+ siniset 50 g. Mallissa käytetty Pirkkalangan värejä 

325 (pippuri), 201 (helmi), 306 (mustikka), 328 (farkku) 

Pohjaväriksi voit valita myös esim. vaalean tai sinisen  

sävyn. Voit käyttää myös muuta lankaa, kunhan  

valitset langan ja puikot käsialasi mukaan, tavoitteena em. neuletiheys. Tee aina mallitilkku, 

 josta lasket tiheyden.  

Puikot: 4,5 mm pyöröpuikot, pituus 80 cm ja 40 cm sekä 4,5 mm sukkapuikot.  

Resoreita varten 3,5  mm pyöröpuikot ja sukkapuikot.  

Koot: 

Koot ovat viitteellisiä S (M) L (XL) 

Ilmoitetut mitat ovat valmiin neuleen mittoja. Mieti etukäteen, kuinka tyköistuvan paidasta haluat. 
Neuleessa suositus on valita lähinnä omaa rinnanympärystä oleva mitta tai muutamaa senttiä 
pienempi, koska neule joustaa.  

Paidan rinnan ympärys n. 85 (94) 101 (108) 

Paidan pituus n. 61 (68) 75 (81) cm, josta kaarroke on kaikissa ko’ossa leveydeltään n. 22 cm.  

Hihan pituus kainaloon on n. 45 (47) 49 (51) cm 

Pituuksia voit säädellä oman mittasi mukaan.  

Työohje: 

Paita neulotaan helmasta kainaloon pyöröneuleena ja hihat samoin. Miehustan ja hihojen 
kainalosilmukat otetaan langalle tai päätellään. Silmukat yhdistetään samalle pyöröpuikolle, 
neulotaan kaarroke kaavion mukaan. Neulotaan kaulusresori. Päätellään langanpäät nurjalle. 

 



Neule viimeistellään kastelemalla haaleaan veteen ja linkoamalla. Muotoillaan tasolle kuivamaan. 
Kasteluveteen voi halutessaan laittaa hieman etikkaa tai huuhteluainetta. 

Miehustan alaosa: 

Luo pohjavärillä 144 (160) 172 (184) silmukkaa. Neulo ohuimmilla puikoilla resoria 1o, 1n tai 2 o, 2 
n noin 7 cm. Vaihda paksummat pyöröpuikot ja neulo sileää 1 krs. Neulo helman ornamentti 
kuvion 1 mukaan. Jatka neuletta kainaloon saakka n. 40 (46) 53 (59) cm. Ota langalle molemmilta 
sivuilta kainalon silmukat 8 (10) 11 (12) silmukkaa. Vaihtoehtoisesti voit päätellä silmukat. Huom. 
tarkista, että etukappaleelle ja takakappaleelle jää yhtä monta silmukkaa.  

Hihat:  

Luo sukkapuikoille 40 (48) 48 (48) silmukkaa haluamallasi kuviovärillä. Neulo sileää oikeaa neuletta 
3 krs. Vaihda neuleen pohjaväriin ja neulo hihansuuresoria n. 7 cm. Vaihda paksummat 
sukkapuikot ja jatka neulomalla oikein. Aloita lisäykset heti resorin jälkeen lisäämällä 1 s kerroksen 
alussa ja 1 s kerroksen lopussa. Huom. Jätä lisäyssilmukoiden väliin 2 silmukkaa, toinen 1. puikon 
alussa ja toinen 4. puikon lopussa. Tee lisäykset 10 (9) 12 (15) kertaa joka 7.krs, koossa XL joka 6. 
krs. Jatka, kunnes hihan pituus on 45 (47) 49 (51) cm. Puikoilla pitäisi olla nyt 60 (66) 72 (78) s. Ota 
apulangalle tai päättele kainalon silmukat levennysten molemmin puolin tasaisesti yhteensä 8 (10) 
11 (11) silmukkaa. 

Kaarroke: 

Yhdistä miehusta ja hihat neulomalla ne samalle pyöröpuikolle. Kainaloiden kohdalle jää aukot, 
jotka yhdistetään myöhemmin. Puikolla pitäisi olla nyt 231 (252) 273 (294) silmukkaa. Jos 
silmukkamäärä jostain syystä ei täsmää, kavenna/lisää yksittäinen silmukka, jotta saat em. 
silmukkamäärän täsmäämään mallikertaan. Neulo sileää 4 kerrosta ja aloita kirjoneule , ks 
neulemalli.  Kaarrokkeeseen sijoitetut hartiakavennukset on merkitty neulekaavioon. 

Huom. merkitse kerroksen aloitusmerkki, jotta sinun on helpompi seurata kuvion etenemistä. 

Pääntie: 

Sovita neuletta. Vaihda neuleeseen ohuemmat puikot pääntieresoria varten. Voit halutessasi 
kaventaa vielä lisää silmukoita, jos haluat pienemmän pääntien. Aloita sen jälkeen joustinneule ja 
neulo haluamasi korkuinen kaulus. Neulo pääntien reunaan 3 krs aina oikeaa kuviovärillä samaan 
tapaan kuin hihan suussa. Päättele löyhästi. 

Viimeistely: 

Ompele tai silmukoi kainalot. Päättele langat nurjalle. Kastele neule kädenlämpöiseen veteen, 
linkoa ja muotoile mittojensa mukaan tasolle kuivamaan. Kirjoneuleen jännitys laukeaa ja lanka 
pehmenee, kun lorautat veteen hieman etikkaa.  

Onnellisia neulehetkiä! 

 

 

Neulemallin on suunnitellut ja toteuttanut Hannele 

Heikkinen. Malli voitti Viitasaaren Seutu-lehden 

neulesuunnittelukilpailun 2022. Malli on saanut  

inspiraationsa Viitasaaren tunnuslinnusta 

koskikarasta ja Viitasaaren maankuuluista komeista 

koskireiteistä. 
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