
1. osa 

Luo pohjavärillä 82-82-86-86-90-90 silmukkaa. Neulo ohuemmalla pyöröpuikolla o 5 kerrosta. Ota 

mukaan kuvioväri 1 ja nyt 8 kerrosta joustinta 1 o takareunasta kiertäen 1 n *-*- Jatka joustimen 

jälkeen pohjavärillä 1 kerros oikein ja lisää tämän kerroksen aikana 20-26-28-34-36-42 silmukkaa 

tasaisin välein. Silmukoita voit lisätä esimerkiksi neulomalla kahden silmukan välissä olevan langan 

kiertäen oikein. Katso apua videolta: https://www.garnstudio.com/video.php?id=9&lang=fi. 

Työssä on nyt 102-108-114-120-126-132 s. Aseta viimeistään tässä vaiheessa silmukkamerkki työn 

keskitakakohtaan sekä sivuille siten, että keskitakakohdasta sivulla oleviin merkkeihin on noin 1/4 

kokonaissilmukkamäärästä. Sivulla olevat silmukkamerkit pidetään paikoillaan hihojen aloittamiseen 

saakka. 

Neulo seuraavaksi työn keskitakakohtaan muotokaitale parantamaan neuleen istuvuutta. 

Tekniikkana käytetään lyhennettyjä kerroksia eli German short row -tekniikkaa 

https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA: Neulo silmukkamerkistä 25 o, käännä työ, tee 

tuplasilmukka, neulo 24 n jatka silmukkamerkin jälkeen 25 n, käännä työ, tee tuplasilmukka, neulo 

24 o. Seuraavalla lyhennetyllä kerroksella neulot aina tuplasilmukkaan asti eli yhden silmukan 

edellistä kerrosta vähemmän. Toista lyhennettyjä kerroksia 4-4-6-6-8-8 kertaa, siten että lopuksi 

sinulla on silmukkamerkin ja tuplasilmukan välissä 20-20-18-18-16-16. Vaihda työhön nyt paksumpi 

pyöröpuikko ja neulo 1 krs o siten, että tuplasilmukat neulotaan yhtenä silmukkana. Kun 

muotokaitale on valmis, keskitakakohdan silmukkamerkkiä ei enää tarvita. 

Huomaa, että muotokaistaleesta tulee leveämpi kuin mallikuvassa! Lisää mallikuvia ja keskustelua 

ohjeesta löydät Kajoneule-facebookryhmästä. Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa ohjeesta, 

voit olla yhteydessä janna.rintamaa(at)partio.fi tai anne.taljavaara-gore(at)partio.fi! 

 

 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=9&lang=fi
https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pjl20zKA%20


2. osa 

Kaarrokekuviossa kannattaa käyttää hyväkseen lankadominanssia. Lankadominanssista: 

https://paritonrasa.fi/lankadominanssi/ 

Mikäli kuvio on hankala neuloa kolmella tai jopa neljällä langalla, voit neuloa saman kerroksen 

esimerkiksi kaksi kertaa siten, että neulot kummallakin kerralla vain osan väreistä. Voit myös 

halutessasi kokeilla tikapuutekniikkaa. Vaihtoehtoisesti työtä voi helpottaa jättämällä osan kuviosta 

silmukoitavaksi työn viimeistelyvaiheessa. 

Aloita kaarrokekuvio koossa XS-S kaavion 1 mukaan, koossa M-L kaavion 2 mukaan ja koossa XL-XXL 

kaavion 3 mukaan, siten että kerroksen vaihtumiskohta sijoittuu suunnilleen takakappaleen ja hihan 

rajalle. Neulo pohjavärillä, kunnes olet neulonut uuteen kerroksen aloituskohtaan. Kerroksen 

aloituskohta asettuu näin lähelle työn takaosan kainaloa, jolloin kerroksen vaihtumisesta tulee 

mahdollisimman huomaamaton. Kaavioita luetaan alhaalta ylöspäin, vasemmalta oikealle. Katso 

kaavion merkkien selitykset kuvasta. Neulo kaavioista 1 ja 2 rivit 1-14 tai kaaviosta 3 rivit 1-18. 

Ensimmäisten lisäysten jälkeen neuleessa on 136-144-152-160-168-176 s. Voit aina tarvittaessa 

vaihtaa neuleeseen pidemmän pyöröpuikon. 

Toisten lisäysten jälkeen neuleessa on 170-180-190-200-210-220 s. 

Merkintöjen selitykset: 

 

Kaavio 1 (XS-S) 

 

 

 

https://paritonrasa.fi/lankadominanssi/


Kaavio 2 (M-L) 

 

Kaavio 3 (XL-XXL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. osa 

NETTISIVUT  
Huom! Tästä eteenpäin kaavioita on kolmea erilaista riippuen siitä, mitä kokoa teet. Tarkistathan 
siis, että seuraat oikeaa kaaviota neuloessasi paitaa!  
 

Jatka kaarrokekuviota koossa XS-S kaavion 1 mukaan, koossa M-L kaavion 2 mukaan ja koossa XL-XXL 
kaavion 3 mukaan. Kaavioita luetaan alhaalta ylöspäin, oikealta vasemmalle. Neulo kaaviosta 1 rivit 
15–26, kaaviosta 2 rivit 15–30 tai kaaviosta 3 rivit 19–37.  
 

Tee lisäykset kuten kaavioon on merkitty.  
 

Kolmannen lisäyskerran jälkeen neuleessa on 204-216-228-240-252-264 s.  
Neljännen lisäyskerran jälkeen neuleessa on 238-252-266-280-294-308 s.  
 

Merkintöjen selitykset:  

  
Kaavio 2.1 (XS-S)  

  
 
 
Kaavio 2.2 (M-L)  

  
 
 
 



Kaavio 2.3 (XL-XXL)  

  
  

  
Lisää mallikuvia ja keskustelua ohjeesta löydät Kajoneule-facebookryhmästä.  
 

4. osa 



Huom! Kaavioita on kolmea erilaista riippuen siitä, mitä kokoa teet. Tarkistathan siis, että seuraat 
oikeaa kaaviota neuloessasi paitaa!  
Jatka kaarrokekuviota koossa XS-S kaavion 3.1 mukaan, koossa M-L kaavion 3.2 mukaan ja koossa XL-
XXL kaavion 3.3 mukaan. Kaavioita luetaan alhaalta ylöspäin, oikealta vasemmalle. Neulo kaaviosta 
3.1 rivit 27-35, kaaviosta 3.2 rivit 31-39 tai kaaviosta 3.3 rivit 38-47.  
Tee lisäykset kuten kaavioon on merkitty.  
Viidennen lisäyskerran jälkeen neuleessa on 272-288-304-320-336-352 s.  
Merkintöjen selitykset:  

  
Kaavio 3.1 (XS-S)  

  
Kaavio 3.2 (M-L)  

  
Kaavio 3.3 (XL-XXL)  

  
  



  
Lisää mallikuvia ja keskustelua ohjeesta löydät Kajoneule-facebookryhmästä.  
 


