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Luo harmaalla langalla 56 silmukkaa ja jaa silmukat neljälle puikolle 14+14+14+14. Aloita 
mallipiirros 1 mukaan. Neulo sen jälkeen 3 kierrosta sileää lisää, joka puikolle 2s. Neulo 
keltaisella 1 kierros oikeaa harmaalla 1 kierros. Seuraava kierros vuorotellen l keltainen s 1 
harmaa s toista koko kierros. 3 kierrosta harmaalla. Lisää silmukoita niin, että puikoilla on 17+ 
16+17+16. Tee sitten sinisellä langalla Veteli-kuvio. Jatka 2 kierrosta harmaalla värillä ja keltaisella 
1 kierros.1 kierros harmaalla, keltaisella ja harmaalla vuorotellen seuraava kierros 1 kierros 



harmaalla ja lisää silmukoita niin että puikoilla on 17+18+17+18.  
 
Aloita nuottiavaimen teko piirroksen mukaan. Nuottikuvion jälkeen neulo 3 kierrosta harmaalla. Keltaisella 
seuraava kierros harmaalla seuraava kierros. Keltaisella ja harmaalla vuorotellen seuraava 1 kierros 
harmaalla. Seuraava kierros keltaisella. 2 seuraavaa kierrosta harmaalla ja kavenna samalla niin 
että puikoilla on 14+14+14+14. Sen jälkeen kantapään teko. 14+14 jätä 2 puikon silmukat 
odottamaan. Aloita kantapäänteko. Neulo nurjalla puolella ensimmäinen silmukka tikkaamatta 
toinen tikataan. Jatka näin molemmat puikot, oikea puoli tikataan kaikki silmukat oikein, käännä ja tee taas 
nurjapuoli. Jatka niin kauan, että kantalapussa on reunassa poimittavaksi 12 silmukkaa. Kavenna sitten 
kantalappu. Aloita nurjalta puolelta 1 silmukka neulomatta 1s oikein puikon 14 silmukkaa toisen puikon Is 
neulomatta l neulotaan 1 neulomatta 1 neulotaan 1 neulomatta 1 neulotaan 1 neulomatta 1 neulotaan, 
käännä työ ja vedä 8s 7s yli neulo oikeaa puikon loppuun, sitten toinen puikko, neulo oikein 6s 7 
neulomatta 8 neulotaan. Vedä 8 silmukka 7s yli käännä. Neulo kantapää kaventaen. Ota 
sitten l2 silmukkaa kantalapun kummastakin reunasta. Nyt puikoilla 19+14+14+19. Neulo 
sitten sukan terä. Kavenna kantalapun reunoissa joka toisella kierroksella niin kauan että 
puikoilla on 13 silmukkaa. Tee keskelle eteen valepalmikkoa 13 kuviota. Kavenna sitten 
kärkikavennus siten, että neulo sivuissa ls oikein 2s yhteen Is oikein toinen puoli Is 
neulotaan Is neulomatta Is neulotaan. Vedä silmukan yli tee näin molemmin puolin kunnes 
puikoilla on enää jokaisella 2s katkaise lanka ja veda silmukat läpi ja päätä. 
 



 



 


