
 

Pirtti 
Neulottu kolmiohuivi 
 
Ohje: Pirtin Kehräämö Oy 
Koko:  leveys n. 160cm, korkeus n. 70cm (pingotuksen jälkeen) 
Tarvikkeet:   n. 140g Pirtin Kehräämön Villanka karstalankaa 140 tex x2  

TAI n. 100g Pirtin Kehräämön Villanka kampalankaa 90 tex x3  
pyöröpuikko 4,5mm (pituus esim. 100cm) 

Mallineule:  sileä neule: neulo silmukat oikealla oikein ja nurjalla nurin 
reikäkerros: *langankierto puikolle, 2s oikein yhteen* toista *--* ennen   
keskisilmukkaa tulee aina langankierto, 1s oikein ja langankierto, sama toistuu 
keskisilmukan jälkeen; langankierto ja 1s oikein, tämän jälkeen taas toistetaan *--*, 
langankierto (lyhennös= lk) 

 aina oikein reunasilmukoissa: neulo silmukat oikealla sekä nurjalla oikein 
 

 
 
Huivi neulotaan "niskasta" alaspäin kohti kärkeä.  
 
Joka toisella kerroksella työhön (poikkeuksena ensimmäinen lisäyskerros) lisätään yhteensä 4 
silmukkaa; kummassakin reunassa reunasilmukoiden vieressä 1s neulomalla edellisen kerroksen 
silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein ja keskellä keskisilmukan molemmilla puolilla 1s 
tekemällä langankierto puikolle.  
 
Kummassakin reunassa on 2 reunasilmukkaa, jotka neulotaan aina oikein, jotteivät työn reunat 
rullautuisivat. Keskisilmukka neulotaan aina oikealla sekä nurjalla nurin. 
 



 
Neulominen: Luo puikolle 5s.  
1.krs.  Neulo kaikki silmukat oikein. 
2.krs.  Tällä kerroksella aloitetaan lisäykset: neulo 2 reunasilmukkaa oikein, lisää sitten 1s 
neulomalla edellisen kerroksen silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein, neulo keskisilmukka 
nurin, lisää 1s kuten alussa, neulo reunasilmukat oikein. = yht. 7s. 
3.krs.  Neulo nurjalla puolella kaikki paitsi reunasilmukat nurin (neulo reunasilmukat oikein). 
4.krs. Neulo 2 reunasilmukkaa oikein, lisää 1s neulomalla silmukoiden välinen lanka kiertäen 
oikein, neulo 1s oikein, tee langankierto puikolle (=1s lisäys), neulo keskisilmukka nurin, tee 
langankierto, neulo 1s oikein, lisää 1s kuten alussa, neulo 2 reunasilmukkaa oikein. = yht. 11s 
5.krs. Neulo kaikki paitsi reunasilmukat nurin. 
6.krs. Neulo reunasilmukat oikein, lisää 1s, neulo 3s oikein, tee langankierto, neulo keskisilmukka 
nurin, tee langankierto, neulo 3s oikein, lisää 1s, neulo reunasilmukat oikein=15s. 
7.-13. krs. Neulo kuten edellä: joka toinen kerros nurin (paitsi reunasilmukat) ja joka toinen kerros 
oikein (paitsi keskisilmukka) lisäten kerroksella yht. 4s. 
14.krs. Reikäkerros : 2 reunasilmukkaa oikein, *langankierto( lyhennös=lk), 2s oikein yhteen*, 
toista *--* vielä 4 kertaa, lk, 1s oikein, lk, keskisilmukka nurin, lk, 1o, toista *--* 5 kertaa, lk,  2 
reunasilmukkaa oikein = yht. 31s 
15. krs. Neulo kaikki paitsi reunasilmukat 
nurin. 
Jatka työtä samaan tapaan; joka toinen 
kerros oikein (paitsi keskisilmukka) lisäten 
kerroksella yht. 4s ja joka toinen kerros 
nurin (paitsi reunasilmukat). Tee 
reikäkerros, joka 10. kerros oikealla puolella 
työtä.  
 
Kun työssä on 10 reikäkerrosta, neulo vielä  
reikäkerroksen jälkeen 2 kerrosta 
normaalisti. Sen jälkeen  
neulo nurjalla kaikki silmukat oikein. Neulo 
oikean puolen  
kerros normaalisti ja sen jälkeen taas 
nurjalla kaikki silmukat  
oikein. Päättele työ löysästi työn oikealla 
puolella.  
 
Viimeistely: Kastele työ ja puristele 
varovasti kuivemmaksi,  
varo ettet venytä työtä. Pingota 
esim. nuppineuloilla petauspatjaan. 
Anna kuivua. Pingottamalla saat työstä 
siistin ja tasaisen sekä  
reunojen mahdollinen rullautuminen 
rauhoittuu. 


