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Sheep Uy Colors 

 

 

 

 

 

End of summer 

 

Materiaalit:  

Sheep Uy Colorsin Cabito villalankaa noin 150 (230) metriä 

4,50 mm suorat puikot tai pyöröpuikot 

2 silmukkamerkkiä  

Koot: S (M) 

Lopulliset mitat: 100x20 cm (150x40 cm) 

Neuletiheys: 33 silmukkaa - 10 cm pingotuksen jälkeen.  
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Lyhenteet: 

o = oikea silmukka 

n = nurja silmukka 

3 o yht = neulo kolme silmukkaa oikein yhteen 

lk = langankierto 

k&k = kiedo & käännä: 

1) Nurjan puolen kerroksilla: a) Pidä lanka työn takana ja nosta 1 silmukka 

neulomatta oikealle puikolle  b) siirrä lanka työn eteen ja palauta neulomatta 

nostettu silmukka vasemmalle puikolle, c) käännä työ, d) laita silmukkamerkki 

oikealle puikolle. 

2) Oikean puolen kerroksilla: a) Pidä lanka työn edessä ja nosta 1 silmukka 

neulomatta oikealle puikolle, b) siirrä lanka työn taakse ja palauta neulomatta 

nostettu silmukka vasemmalle puikolle, c) käännä työ, d) laita silmukkamerkki 

oikealle puikolle. 

 

Ohje: 

Luo 182 (270) silmukkaa. Neulo 4 kerrosta oikein. 

Reunuksen pitsikuvio: 

1. krs: 3 o, *3 o yht, 4 o, lk, 1 o, lk* toista kohtaa * * kunnes jäljellä on kolme 

silmukkaa, 3 o. 

2. krs ja kaikki parilliset kerrokset: 3 o, neulo nurin kunnes jäljellä on kolme 

silmukkaa, 3 o. 

3. krs: 3 o, *3 o yht, 3 o, lk, 1 o, lk, 1 o* toista kohtaa * * kunnes jäljellä on kolme 

silmukkaa, 3o. 

5. krs: 3 o, *3 o yht, 2 o, lk, 1 o, lk, 2 o* toista kohtaa * * kunnes jäljellä on kolme 

silmukkaa, 3 o. 

7. krs: 3 o, *3 o yht, 1 o, lk, 1 o, lk, 3 o* toista kohtaa * * kunnes jäljellä on kolme 

silmukkaa, 3 o. 

9. krs: 3 o, *3 o yht, lk, 1 o, lk, 4 o* toista kohtaa * * kunnes jäljellä on kolme 

silmukkaa, 3 o. 

11. krs: sama kuin 7. krs. 

13. krs: sama kuin 5. krs. 

15. Krs: sama kuin 3. krs. 

17. krs: sama kuin 1. krs. 

S koko: Lopeta 18. kerroksen jälkeen. M koko: Neulo kerrokset 3-10 vielä kerran. 

  



 

© 2015– Sheep Uy Colors. This pattern is for your personal use only. You may not copy it for 
others, distribute or sell. Thank you!   
 

Puolikuun muoto:  

Aseta silmukkamerkit: 

70 (100) o, aseta ensimmäinen silmukkamerkki, 47 (75) o, k&k (aseta toinen 

silmukkamerkki k&k jälkeen) 

Lyhennetyt kerrokset: 

1. krs: neulo nurin ensimmäiseen silmukkamerkkiin asti, poista silmukkamerkki, 

5 n, k&k (muista asettaa silmukkamerkki takaisin paikoilleen k&k jälkeen). 

2. krs: neulo oikein ensimmäiseen silmukkamerkkiin asti, poista silmukkamerkki, 

5 o. k&k. 

Toista 1. ja 2. krs niin kauan, kunnes sinulla on 40 (60) silmukkaa 

silmukkamerkkien molemmin puolin. 

3. krs: neulo nurin ensimmäiseen silmukkamerkkiin asti, poista silmukkamerkki, 

3 n, k&k (muista asettaa silmukkamerkki takaisin paikoilleen k&k jälkeen). 

4. krs: neulo seuraavaan silmukkamerkkiin asti, poista silmukkamerkki, 3 o, k&k. 

Toista 1. ja 2. krs niin kauan, kunnes sinulla on 10 (20) silmukkaa silmukkamerkin 

molemmin puolin. 

5. krs: neulo nurin seuraavaan silmukkamerkkiin asti, poista silmukkamerkki, 2 o, 

k&k. 

6. krs: neulo seuraavaan silmukkamerkkiin asti, poista silmukkamerkki, 2 o, k&k. 

Toista 5. ja 6. krs niin kauan, kunnes sinulla on 4 (8) silmukkaa silmukkamerkin 

molemmin puolin. 

Toista 6. krs kunnes kaikki puikoilla olevat silmukat on neulottu. 

Päättele kaikki silmukat erittäin löysästi. 

Kastele huivi hyvin ennen pingotusta, jotta se saavuttaa lopullisen muotonsa ja 

mittansa. 

Käytä pingotusalustaa ja nuppineuloja tai pingotusrautoja. 

 


