
 

 

Letitetty huivi 
 
Malli: Piia Maria Pekkanen 
Koko: yksi koko, leveys 40 cm, pituus 165 cm 
Langanmenekki: Pirtin Kehräämön Villanka kampalanka 110 tex x4, vaaleanruskea (06) 400 g (100 g /210 
m, 100 % suomalainen villa) 
Puikot: nro 4 tai käsialan mukaan  
Tiheys: 22 s = 10 cm sileää oikeaa 
Mallineuleet: Sileä oikea: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin  
Lankatiedustelut: www.pirtinkehraamo.fi, 0106173030  

 

 
 
 



 

 

 

Helmineulesuikale 

Luo 30 s. 1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-* krs:n loppuun. 2. krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat s:t oikein. Toista 

2. kerrosta kunnes kappaleen korkeus on 170 cm tasolla mitattuna. Päätä s:t helmineuletta neuloen. 

 

Patenttineulesuikale 

Luo 27 s. 1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-* krs:n loppuun. 2. krs: neulo oikeat s:t oikein, nosta nurjat s:t 
neulomatta ja tee samalla langankierto s:n yli. Tee langankierto näin: vie lanka työn eteen, nosta nurja 
silmukka nurin neulomatta, vie lanka oikean puikon yli edestä taakse. 3. krs: neulo oikeat s:t oikein yhdessä 
s:n yli kulkevan langankierron kanssa, nosta nurjat s:t neulomatta ja tee samalla langankierto s:n yli. Toista 
3. kerrosta kunnes kappaleen korkeus on 170 cm tasolla mitattuna. Päätä s:t joustinta neuloen. 
 
Sileäoikeasuikale 
Luo 32 s. Neulo op:n kerroksilla kaikki s:t oikein. Neulo np:n kerroksilla ensimmäiset 3 s oikein ja loput 29 s 
nurin. Jatka näin neuloen kunnes kappaleen korkeus on 95 cm. Neulo nyt kaikilla s:lla sileää oikeaa kunnes 
kappaleen korkeus on 170 cm tasolla mitattuna. Päätä s:t oikein neuloen. 
 
Viimeistely 
Ompele aseta suikaleet tasolle vierekkäin siten, että sileäoikeasuikale on vasemmalla, patenttineulesuikale 
keskellä ja helmineulesuikale oikealla. Kiinnitä suikaleet reunoistaan kiinni toisiinsa hakaneuloilla. Ompele 
sileäoikeasuikale ja patenttineulesuikale yhteen alareunasta alkaen 90 cm:n matkalta. Huomioi 
ommeltaessa, että samaan pituuteen mahtuu eri neuleissa eri määrä kerroksia. Sovita pituus oikeaksi 
hakaneulojen avulla. Ompele patenttineulesuikale ja helmineulesuikale yhteen alareunasta alkaen 95 cm:n 
matkalta. Käännä np ylöspäin. Ompele kukin suikale erikseen lieriöksi siten, että sauma tulee suikaleen 
keskelle taakse. Käännä op ylöspäin. Palmikoi suikaleet keskenään 2 kertaa toistensa ympäri kunnes 
suikaleet ovat taas alkuperäisessä järjestyksessä. Aloita palmikointi oikealta keskelle. Ompele palmikon 
päässä lieriöt sivureunoista kiinni toisiinsa n. 10 cm:n matkalta. Ompele lieriöiden päädyt umpeen.  
 
Huivin voi sulkea vetämällä huivin avoimen pään palmikon läpi haluamastaan kohtaa. 
 


