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NOV ITA NA LLE 
NAISEN PALMIKKONEULE-

TAKKI
Keskivaikea
Suunnittelija Lea Petäjä
Koko XS(S)M(L)XL(XXL)
Valmiin neuleen mitat
vartalon ympärys 88(96)104(112)120(128) cm 
neuleen pituus 54(56)58(60)63(66) cm
hihan sisäpituus 45(46)47(48)48(49) cm 
Langanmenekki Novita Nalle
(061) pellava 450(500)550(600)650(700) g
Puikot Novita nro 3½–4 tai käsialan mukaan 
Muut tarvikkeet 5 nappia (www.napiton.fi)
Mallineuleet Joustinneule: neulo *1 n, 1 o* ja toista *–* kerros 
loppuun. Neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Pal-
mikkoneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Ainaoi-
keinneule: neulo s:t oikealla oikein ja nurjalla oikein. Sileä nurja 
neule: neulo s:t oikealla nurin ja nurjalla oikein.
Tiheys 29 s ja 30 krs palmikkoneuletta = 10 cm

Takakappale
Luo 125(135)145(155)165(175) s ja aloita joustinneule työn nur-
jalla puolella 1 n. Neulo joustinneuletta 4 cm.

Aloita palmikkoneule I ruutupiirroksen 1. kerroksel-
ta: neulo piirroksen oikeasta reunasta 4 s, toista sitten mal-
likerta 6(6)7(7)8(8) kertaa, neulo vasemmasta reunasta 
0(12)0(12)0(12) s ja 1(0)1(0)1(0) s nurin. Jokaisen palmikon 
kohdalle tuli 1 s lisää ja työssä on nyt 137(148)159(170)181(192) s. 
Toista ruutupiirroksen kerroksia 2–13.

Kun kappaleen korkeus on 9(10)10(11(11) cm, kavenna mo-
lemmista reunoista 1 s. Toista kavennukset 9 cm:n välein vielä 
2 kertaa = 131(142)153(164)175(186) s.

Kun kappaleen korkeus on 35(36)37(38)41(43) cm, päätä 
kädentietä varten molemmista reunoista 1x5, s, 2x2 s ja 1x1 s 
= 111(122)133(144)155(166) s.

Kun kädentien korkeus on 17(18)19(20)20(21) cm, päätä 
pääntietä varten keskimmäiset 35(36)35(38)39(38) s ja neulo 
ensin pääntien toinen puoli. Päätä pääntien reunassa 2x2 s.

Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)22(23) cm, pää-
tä olan 34(39)45(49)54(60) s. Neulo pääntien toinen puoli 
vastaavasti.

Vasen etukappale
Luo 68(68)78(78)88(88) s ja aloita joustinneule työn nurjalla 
puolella: neulo 6 o, *1 o, 1 n*, toista *–* ja neulo 1 o. Neulo etu-
reunassa eli vasemmassa reunassa 6 s:lla ainaoikeaa ja muilla 
s:illa joustinneuletta 4 cm.

Aloita palmikkoneule I ruutupiirroksen 1. kerrokselta: neulo 
piirroksen oikeasta reunasta 4 s, toista sitten mallikertaa tar-
peen mukaan, kunnes etureunassa on jäljellä 6 s ja neulo ne 
oikein. Jokaisen palmikon kohdalle tuli 1 s lisää ja työssä on 
nyt 74(74)85(85)96(96) s. Jatka etureunassa 6 s:lla ainaoike-
aa ja toista palmikkoneuleessa ruutupiirroksen kerroksia 2–13.

Kun kappaleen korkeus on 9(10)10(11(11) cm, kavenna 
oikeasta reunasta 1 s. Toista kavennus 9 cm:n välein vielä 2 
kertaa.

Huom. kun kappaleen korkeus on 25(27)28(30)32(35) cm, 
aloita kavennukset pääntien viistotusta varten: neulo oikean 
puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 9 s, neulo 2 s oikein yhteen 
ja neulo kerros loppuun. Toista kavennus 1 cm:n välein vielä 
14(4)13(5)16(4) kertaa ja sitten 2 cm:n välein 6(11)7(11)6(12) 
kertaa. Tee kavennukset palmikon kohdalla neulomalla 2 s oi-
kein yhteen ja nurjien silmukoiden kohdalla neulomalla 2 s nu-
rin yhteen. Huomioi, kun palmikosta on jäljellä 1 oikea s, neulo 
se s jatkossa nurin.

Kun kappaleen korkeus on 35(36)37(38)41(43) cm, pää-
tä kädentietä varten oikeasta reunasta 1x5, s, 2x2 s ja 1x1 s.

Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)22(23) cm, päätä 
olan 34(39)45(49)54(60) s. Jää reunuksen 6 s. Lisää olan puo-
leiseen reunaan 1 saumanvarasilmukka. Neulo näillä 7 s:lla ai-
naoikeaa puolet takakappaleen pääntien leveydestä ja venytä 
reunusta samalla. Jätä s:t odottamaan esim. langalle.

Merkitse nyt edellä neulomasi kappaleen etureunaan na-
pinpaikat niin, että ylin nappi tulee pääntien viistotuksen 
aloituskohtaan, alin 2 cm:n etäisyydelle helmasta ja muut 
tasavälein.

Oikea etukappale
Neulo oikea etukappale vasemman etukappaleen peilikuvak-
si (tee palmikon kierrot samaan suuntaan kuin vasemmassa 
etukappaleessa) ja tee napinlävet merkitsemiisi kohtiin. Na-
pinläpi: neulo oikean puolen kerroksella etureunasta 2 o,  



neulo 2 s oikein yhteen, tee langankierto puikolle ja neulo ker-
ros loppuun.

Tee pääntien kavennukset palmikoiden kohdalla ylivetä-
en (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu 
s neulotun yli) ja neulo nurjien silmukoiden kohdalla 2 s nu-
rin yhteen.

Hihat
Luo 61(63)63(67)67(69) s ja aloita joustinneule työn nurjalla 
puolella neulomalla 1 n(1 o)1 o(1 o)1 o( 1 n). Neulo joustinneu-
letta 4 cm.

Aloita palmikkoneule II ruutupiirroksen 1. krs:lta kukin ko-
ko alareunaan nuolella merkitystä kohdastaan ja toista mal-
likertaa tarpeen mukaan kerros loppuun. Jokaisen palmikon 
kohdalle tuli 1 s lisää ja työssä on 67(69)69(73)73(75) s. Toista 
ruutupiirroksen kerroksia 2–13.

Kun kappaleen korkeus on 6(12)5(5)12(10) cm, lisää molem-
missa reunoissa 1 s. Toista lisäykset 2,5(2)2(2)1,5(1,5) cm:n vä-
lein vielä 15(17)20(21)23(25) kertaa = 99(105)111(117)121(127) s. 
Neulo lisätyilläkin silmukoilla palmikkoneuletta.

Kun kappaleen korkeus on 45(46)47(48)48(49) cm, pää-
tä molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x5 s, 2x2 s ja 1x1 s. Päätä 
loput s:t.

Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely
Aseta kappaleet alustalle mittoihinsa nurja puoli päällepäin, 
kostuta sumuttamalla ja anna kuivua.

Ompele olkasaumat.
Kiinnitä reunus takakappaleen pääntielle ja ompele tai sil-

mukoi reunuksen sauma.
Kiinnitä hihat kädenteille. Ompele hihojen saumat ja sivu-

saumat. Kiinnitä napit paikoilleen.




