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Keskivaikea
Suunnittelija Päivi Tissari (pohjana Novita kevät 2019, malli 12)
Yksi koko 
Valmiin kaulurin mitat
leveys noin 41 cm 
pituus etuosassa olalta alareunaan noin 52 cm 
pituus takaosassa olalta alareunaan on noin 17 cm 
Langanmenekki Novita 7 Veljestä
(014) jää vajaa 300 g 
Pyöröpuikot (60 cm) ja sukkapuikot Novita nro 4–4½ tai käsialan mukaan sekä 
pääntietä varten pyöröpuikot (40 cm) nro 3½ ja 4–4½
Mallineuleet Pitsineule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 1 o, 1 n -joustin-
neule tasona: neulo *1 o, 1 n* ja toista *–*. Neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat 
nurin. 1 o, 1 n -joustinneule suljettuna neuleena: neulo *1 o, 1 n* ja toista *–*. 2 o, 2 n 
-joustinneule suljettuna neuleena: neulo *2 o, 2 n* ja toista *–*. 
Tiheys 20 s ja 28 krs pitsineuletta nro 4–4½ puikoilla = 10 cm
Huomioitavaa Kauluri neulotaan ylhäältä alaspäin, olalta alareunaan tasona. 

Takakappale
Luo pidemmälle pyöröpuikolle vasenta olkaa varten 27 s ja neulo 1 krs työn nur-
jalla puolella nurin. 

Aloita pitsineule I ruutupiirroksen 1. kerrokselta, mustalla nuolella merkitystä 
kohdasta ja neulo 27 s ruutupiirroksen mukaan. Neulo ruutupiirroksen kerrokset 
2–3 ja luo viimeisen kerroksen loppuun 2 s lisää = 29 s. Jätä s:t odottamaan esim. 
langalle. Katkaise työn lanka.

Luo pidemmälle pyöröpuikolle oikeaa olkaa varten 27 s ja neulo 1 krs työn nur-
jalla puolella nurin. 

Aloita pitsineule I ruutupiirroksen 1. kerrokselta, punaisella nuolella merkitystä 
kohdasta ja neulo 27 s ruutupiirroksen mukaan. Neulo ruutupiirroksen kerrokset 2–3 
ja luo ensimmäisen kerroksen loppuun 2 s lisää = 29 s. 

Neulo ruutupiirroksen 4. kerros työn nurjalla puolella seuraavasti: neulo oikean 
olan 29 s, luo pääntietä varten 25 uutta s:aa ja neulo vasemman olan 29 s = 83 s.

Jatka neulomista I ruutupiirroksen 5. kerrokselta: neulo piirroksen oikeasta reu-
nasta 35 s, toista sitten 10 s:n mallikerta 2 kertaa ja neulo vasemman reunan 28 s. 
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 6–20. Neulo vielä kerrokset 5–20 ja kerrokset 5–10.
Aloita 1 o, 1 n -joustinneule tasona työn oikealla puolella: neulo 2 o, *1 n, 1 o*, toista 
*–*, kunnes jäljellä on 1 s ja neulo 1 o. Neulo molemmissa reunoissa 1 s:lla ainaoike-
aa. Kun joustinneuleen korkeus on noin 2,5 cm, päätä s:t joustinneuletta neuloen.

Etukappale
Poimi langan avulla takakappaleen oikealta olalta, työn oikealta puolelta pidem-
mälle pyöröpuikolle 27 s ja neulo 1 krs työn nurjalla puolella nurin. 

Aloita pitsineule II ruutupiirroksen 1. kerrokselta mustalla nuolella alareunaan 
merkitystä kohdasta ja neulo 27 s ruutupiirroksen mukaan. 

Neulo II ruutupiirroksen oikeanpuoleiset kerrokset 2–25 ja luo samalla kerrosten 
21, 23 ja 25 loppuun aina 2 uutta s:aa. Neulo lisätyilläkin silmukoilla pitsineuletta. 
Jätä työn 33 s odottamaan esim. langalle.

Poimi langan avulla takakappaleelta vasemmalta olalta, työn oikealta puolelta 
pidemmälle pyöröpuikolle 27 s ja neulo 1 krs työn nurjalla puolella nurin. 

Aloita pitsineule II ruutupiirroksen 1. kerrokselta punaisella nuolella alareunaan 
merkitystä kohdasta ja neulo 27 s ruutupiirroksen mukaan. 

Neulo II ruutupiirroksen vasemmanpuoleiset kerrokset 2–25 ja luo samal-
la kerrosten 20, 22 ja 24 loppuun aina 2 uutta s:aa. Neulo lisätyilläkin silmukoilla 
pitsineuletta. 

Neulo II ruutupiirroksen 26. kerros työn nurjalla puolella seuraavasti: neulo va-
semman olan 33 s, luo pääntietä varten 17 uutta s:aa ja neulo oikean olan 33 s = 83 s. 

Jatka neulomista II ruutupiirroksen 27. kerrokselta: neulo piirroksen oikeasta 
reunasta 35 s, toista sitten 10 s:n mallikerta 2 kertaa ja neulo vasemman reunan 28 s. 
Neulo ruutupiirroksen kerrokset 28–42 ja toista sitten kerrokset 27–42 kuusi kertaa. 

Aloita 1 o, 1 n -joustinneule tasona työn oikealla puolella: neulo 2 o, *1 n, 1 o*, tois-
ta *–*, kunnes jäljellä on 1 s ja neulo 1 o. Neulo molemmissa reunoissa 1 s:lla ainaoi-
keaa. Kun joustinneuleen korkeus on noin 2,5 cm, päätä s:t joustinneuletta neuloen.

Viimeistely
Aseta kappale alustalle mittoihinsa nurja puoli päällepäin, kostuta sumuttamalla ja 
anna kuivua tai höyrytä kauluri kevyesti.

Kaulus: Poimi langan avulla pääntien reunasta, työn oikealta puolelta ohuem-
malle pyöröpuikolle (40 cm) yhteensä 72 s. Aloita silmukoiden poimiminen toisen 
olan kohdalta. Aloita 1 o, 1 n -joustinneule suljettuna neuleena: neulo 1 o, *1 n, 1 o* 
ja toista *–*.

Kun kauluksen korkeus on 5 cm, neulo seuraavalla kerroksella *1 o, 1 n, lisää 1 n 
silmukka (neulo edellinen silmukka kerrosta alempaa nurin)*, toista *–* kerros lop-
puun = 108 s. Neulo 1 o, 2 n -joustinneuletta 2 krs. 

Neulo seuraavalla kerroksella *1 o, lisää 1 o silmukka (neulo edellinen silmuk-
ka kerrosta alempaa oikein), 2 n*, toista *–* kerros loppuun = 144 s. Neulo 2 o, 2 n 
-joustinneuletta.

Kun kauluksen korkeus on 13 cm, vaihda työhön paksummat pyöröpuikot 
(40 cm) ja jatka 2 o, 2 n -joustinneuletta. 

Kun kauluksen korkeus on 20 cm, päätä s:t joustinneuletta neuloen.




