
TIMOTEI 

Koko: 38 
Lanka: Novita Nalle 
Puikot:  2,5 Cubiks resorissa ja 3,0 Cubiks sileässä ja pitsissä                       
Neuletiheys: sileässä neuleessa 30 s ja 40 krs / 10cm,  
                        varren pitsineuleessa 32 s ja 38 krs / 10cm. 
Langan menekki: n 75g 
 
Luo 64s puikoille 2,5 ja jaa silmukat 16s /puikko. Neulo *1o takareunasta, 
1n* resoria 10 krs. Vaihda sen jälkeen työhön 3,0 puikot.   
 
Neulo resorin jälkeen pitsiä kaavion mukaan. Neulo kerrokset 1-8 kolme 
kertaa ja sen jälkeen vielä kerran kerrokset 1-7. Neulo vielä 1 krs oikein ja 
kavenna joka puikon lopussa 1s. Puikolle jää 15s eli työssä on yhteensä 60s. 
  
Neulo *1o, 1n* resoria 3,0 puikoilla 5 krs, neulo oikeat silmukat 
takareunasta. Neulo vielä 2 krs oikeaa ja neulo lopuksi 1. puikon silmukat puikolle 4, joilla neulotaan 
kantalappu. Puikot 2 ja 3 jäävät lepäämään.  
 
Aloita kantalappu. Käännä työ ja nosta ensimmäinen silmukka nurin neulomatta, *neulo 1n ja nosta 

seuraava silmukka nurin neulomatta*, toista kerroksen loppuun. Neulo seuraava kerros oikein. Toista näitä 

kahta kerrosta kunnes kantalapun korkeus on 30 krs, viimeinen krs on nurja.  

Aloita kantapohjan kavennukset. Neulo 19s, neulo 2 oikein takareunasta yhteen, käännä työ, nosta 

ensimmäinen silmukka nurin neulomatta, neulo 1n, nosta seuraava nurin neulomatta, toista kunnes 

puikolla on jäljellä 11 silmukkaa, neulo 2 nurin yhteen, käännä työ, nosta 1. silmukka oikein neulomatta, 

neulo 8n, neulo seuraavat 2 oikein takareunasta yhteen, käännä työ. Jatka kavennuksia niin, että 

sivusilmukat vähenevät joka kerroksella, mutta keskellä säilyy 10s. Jaa jäljelle jääneet 10s kahdelle puikoille 

5+5s.  

Neulo 1. puikon 5s ja poimi kantalapun reunasta 16s, neulo puikoilla 2 ja 3 oikeaa, poimi toisesta 

kantalapun reunasta 16s 4. puikolle ja neulo loput 5s samalle puikolle. Aloita kiilakavennukset ja neulo 1. 

puikon 2 viimeistä silmukka oikein yhteen, neulo puikot 2 ja 3 oikein ja neulo 4. puikon kaksi ensimmäistä 

silmukkaa takareunasta oikein yhteen. Tee kavennukset joka 3. krs kunnes puikoilla on jäljellä 15s. Työssä 

on yhteensä 60s. Kun kantalapun reunasta alkaen on 57 krs, aloita kärkikavennukset.  

Neulo 1. ja 3. puikon lopussa 2o yhteen, 1o ja puikoilla 2 ja 4 neulo 1o, 2o yhteen takareunoistaan tai ssk.          

Tee kavennukset joka toisella kerroksella kunnes puikolla on 9 silmukkaa jäljellä ja työssä 36s. Tee tämän 

jälkeen kavennukset joka kerroksella kunnes jäljellä on 8 silmukkaa eli 2s / puikko. Neulo vielä joka puikolla 

2o yhteen ja vedä lanka viimeisten 4 silmukan läpi. 

Päättele langat ja viimeistele kostean pyyhkeen välissä yön yli. 

 

Pitsin mallineule 

∙ = nurja silmukka 

◢ = 2 oikein yhteen 

◣ = ssk tai ylivetokavennus 
/   = neulo oikea silmukka takareunasta oikein 
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