Kalina & Malina
Tämä on naistenpäivän teemaneuleohje, naistenvälisestä ystävyydestä.
Kalina tarkoittaa venäjäksi heisiä ja malina vaapukkaa ja nämä molemmat
on lainattu tyypillisestä inkeriläisen moniäänisen laulun kertosäkeestä.
Inkerissä näitä lauluja lauloivat pääasiassa naiset.

Neulemallina Krapin Pajan emäntä Anu Uhlenius
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KOOT
S (M, L, XL)
Rinnanympärys 95.5 (104.5, 109, 118) cm
Käsivarren ympärys 31 (32.5, 35, 37) cm
Kaarrokkeen korkeus edessä 24 (24, 25, 25) cm
Hihan sisäpituus noin 42 cm
Katso seuraavalta sivulta vinkkejä koon soveltamiseen.
LANKA
Puserossa on käytetty Lentävän Lapasen Soft
Donegalia seuraavissa väreissä noin:
●
●
●
●
●
●
●
●

Pääväri Abbert (tumman punainen): 150-200 g
1 kuvioväri Goldilocks (keltainen): 40 g
2 kuvioväri: Brosna (pinkki): 26 g
3 kuvioväri Peacock (turkoosi): 44 g
4 kuvioväri Jade (vihreä): 20 g
5 kuvioväri: Firefly (oranssi): 10 g
6 kuvioväri: Cardinal (punainen): 35 g
7 kuvioväri Swilly (valkoinen): 15 g

Soft Donegalilla neulottaessa pusero saa lopullisen
olemuksensa vasta viimeistelyn kautta. Lanka sisältää vielä
kehruuöljyä ja viimeistelyssä lanka pullistuu ja pehmenee.
Paita (ja mallitilkku!) kannattaa pestä joko 30-asteessa
villapesuohjelmalla tai käsin. Käsin pestäessä pesuvesi on
sameata johtuen kehruuöljystä. Käsinpesun jälkeen puristele
paita ensin kevyesti käsin, levitä se sitten froteepyyhkeelle ja
rullaa paita pyyhkeen sisään. Sen jälkeen joko painele käsin
froteerullaa tai astele sen päällä, jolloin ylimääräinen vesi
saadaan paidasta pyyhkeeseen. Levitä pusero sen jälkeen
kuivumaan tasaiselle alustalle.

Langaksi sopii hyvin myös Handun Ilun Sinkku ja Ilun Fiddle. Vaihtoehtoisesti voit neuloa puseron
kaarrokkeen ja hihat fingering-vahvuisista jämälangoista (noin 400-500 m/100 g).
PUIKOT JA TARVIKKEET
Tarvitset vähintään 80 cm pitkät pyöröpuikot 3 - 3,5 mm saavuttaaksesi halutun tiheyden. Lisäksi
pienemmät puikot, esim 2,75 - 3 mm resoriin. Lisäksi tarvitset neulan langanpäiden päättelyyn.
TIHEYS
22 s ja 28 krs kirjoneule
22 s ja 30 krs yksivärinen sileä neule
Neuleen kaarrokeosuus on aika monimutkainen ja se sisältää pitkiä langanjuoksuja ja pitkään
kolmella langalla tehtävää kirjoneuletta ja satunnaisesti jopa neljän langan kuljetuksia. Neljän langan
kuljetukset voi korvata halutessaan jälkikäteen silmukoimalla. Ohjetiedustelut: ilu@handu.fi
Ohjetiedustelut:
ilu@handu.fi
Malli ja paidan suunnittelu:
Ilona Korhonen
Ohje: Sirkku Tiira
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VINKKEJÄ!
Jokainen neuloja on erikokoinen ja siksi kannattaa sovittaa neuletta keskeneräisenä, jotta voit
tarvittaessa muokata neuletta sopimaan sinulle paremmin.
●

●

●

●

Sovita neuletta kaarrokkeen kaavion A ollessa kesken, jotta voit tarvittaessa erotella hihat
aiemmin, jos kaarrokkeesta olisi muutoin tulossa liian pitkä. Vastaavasti voit neuloa
kaarroketta pidemmäksi, jos vaikuttaa, että se on sinulle liian lyhyt. Jos erottelet hihat kun
kaavio A on kesken, joudut sovittelemaan miten kaavion loput kuviot sopivat kainalon alle ja
hihan alle.
Mikäli olet rintava, voit hihoja erotellessa jakaa silmukat siten, että etukappaleelle tulee
enemmän silmukoita kuin takakappaleelle. Usein riittää, että siirrät hihaa takakappaleen
suuntaan 1-2 silmukkaa.
Hihoja erotellessa kainalon alle voi lisätä enemmän tai vähemmän silmukoita kuin ohjeessa
mikäli haluat neuloa paidasta leveämmän/kapeamman. Huomioi kuitenkin, että kaavio B on
jaollinen 10 silmukalla, joten voit joutua sovittelemaan kuviota mikäli silmukkamääräsi ei ole
10 jaollinen.
Hihojen kavennuksetkin kannattaa sovittaa omaan käsivarteen ja pituuteen. Eli sovittele
matkan varrella.

Suunnittele oman paitasi värit! Ohjeen lopussa on mustavalkoinen kaavio, jonka voit tulostaa ja
värittää omien värimieltymystesi mukaan. Ota huomioon, että ohjeessa annetut langanmenekit on
laskettu ohjeen värityksen mukaisesti.
Paidan koko
Paita on lyhyessä ajassa ehditty suunnitella ja testata neljään kokoon ja tiheyteen 22 s/10 cm. Alla on
laskelmia, kuinka tiheys vaikuttaa kokoon, sekä mahdollisesti toimivia ratkaisuja suurempien kokojen
neulontaan. Mitään näistä harmaista vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole testineulottu eli omalla
vastuulla matkaan. Apua kuitenkin annetaan, jos vaan voidaan!
S
Tiheys s/10 cm
Rinnanympärys
Käsivarren ympärys

22
95,5
31,5

M
24
87,5
29

22
104,5
32,5

L
24
96
30

22
109
35

XL
24
100
32

22
118
37

24
108
34

15-A
22
24
127
116,5
39,5
36

15-B
22
132
42

16
24
121
38

22
141
45

24
129
41

Kooste silmukkamääristä ja mahdollisia silmukkamääriä lisäkokoihin (lisäkokoja ei testattu):

Kaavio A eli Kalinoiden määrä
Aloitussilmukat
Silmukat ennen Kaavio A
Silmukat Kaavio A:n jälkeen
Hihojen erottelu:
Hiha
Etukpl/Takakpl
Luo kainalon alle silmukoita
Vartalon silmukat yhteensä
Hihan silmukat yhteensä
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S
12
116
120
312

M
13
124
130
338

L
13
124
130
338

XL
14
132
140
364

15-A
138
150
390

15-B
138
150
390

16
144
160
416

60
96
9

63
106
9

63
106
14

67
115
15

71
124
16

71
124
21

76
132
23

210
69

230
72

240
77

260
82

280
87

290
92

310
99
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LYHENTEET
o = oikea silmukka
n= nurja silmukka
krs = kerros
nm = nosta merkki
OP = oikea puoli
NP = nurja puoli
2oyht = 2 oikein yhteen
knk = kahden noston kavennus: nosta kaksi silmukkaa oikealle puikolle yksitellen kuin neuloisit ne
oikein (eli silmukan vasen reuna kääntyy itseesi päin). Palauta silmukat takaisin vasemmalle puikolle
kiertämättä ja neulo takareunoistaan yhteen.
k&k = kiedo ja käännä. Kiedo silmukka seuraavasti: tuo lanka työn eteen, nosta seuraava silmukka
nurin neulomatta, vie lanka tämän silmukan ympäri takaisin työn taakse, siirrä silmukka takaisin
vasemmanpuoleiselle puikolle, käännä työ ja jatka neulomista. Kiedotun silmukan neulominen
yhteen lankalenkin kanssa: poimi lankalenkki etukautta oikeanpuoleisella puikolla ja vie se kiedotun
silmukan yli vasemmalle puikolle varsinaisen silmukan taakse ja neulo silmukka ja lenkki oikein
yhteen. Voit myös käyttää jotain muuta tekniikkaa lyhennettyihin kerroksiin.
https://www.youtube.com/watch?v=WckI3IGylQE
Lisäykset kaarrokkeessa
Voit käyttää mieleistäsi lisäystapaa, tässä yksi tapa:
• Lisää yksi vasemmalle: nosta silmukoiden välissä oleva lanka edestäpäin vasemmalle puikolle
ja neulo se oikein takareunastaan.
• Lisää yksi oikealle: nosta silmukoiden välissä oleva lanka takaapäin vasemmalle puikolle ja
neulo se oikein etureunastaan.
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OHJE
Pääntie: Luo 116 (124, 124, 132) s mieleiselläsi joustavalla luomistavalla pienemmillä puikoille, aseta
silmukkamerkki kerroksen alun merkiksi. Liitä pyöröneuleeksi.
Neulo pyöröneuleena 8 krs 1 o, 1 n. Ohita ja nosta silmukkamerkki (nm) aina kerroksen lopussa.
Vaihda työhön suuremmat puikot, neulo seuraava kerros o ja lisää samalla tasaisesti 4 (6, 6, 8) s,
yhteensä 120 (130, 130, 140) s, (nm).
Aloita lyhennetyt kerrokset:
1. (OP): neulo 35 (38, 38, 41) o, k&k,
(NP): neulo n merkkiin asti, nm, neulo 35 (38, 38, 41) n, k&k.
2. (OP): neulo o merkkiin asti, nm, neulo 30 (33, 33, 36) o, k&k,
(NP): neulo n merkkiin asti, nm, neulo 30 (33, 33, 36) n, k&k
3. (OP): neulo o merkkiin asti, nm, neulo 25 (28, 28, 31) o, k&k,
(NP): neulo n merkkiin asti, nm, neulo 25 (28, 28, 31) n, k&k
4. (OP): neulo o merkkiin asti, nm, neulo 20 (23, 23, 26) o, k&k,
(NP): neulo n merkkiin asti, nm, neulo 20 (23, 23, 26) n, k&k
5. (OP): neulo merkkiin asti o, nm.
Neulo nyt yksi kerros o ja tullessasi kiedottujen silmukoiden kohdalle neulo lankalenkit oikein yhteen
silmukan kanssa.
Aloita kaavio A ”Kalina”, huomioi eri kokojen
kaaviot. Kerroksen vaihtumiskohta on keskellä
takana. Kaavio toistuu kerroksella 12 (13, 13, 14)
kertaa.
Lisää työhön aina tarvittava uusi väri ja päättele
langanpäät. Kaaviossa on joitakin melko pitkiä
langanjuoksuja, sido ne työn takapuolella
kiertämällä langat toistensa ympäri 5-6 silmukan
välein. Voit vaihtoehtoisesti jättää pitkän langan
juoksun oikein rennolle lenkille ja napata lenkin
mukaan seuraavaa kerrosta neuloessasi
neulomalla silmukan lenkin alapuolelta.
Huomioita kaaviosta: voit jättää hiukset, silmät ja
suun neulomatta kirjoneuleena ja silmukoida ne
jälkikäteen.
Kaavion A jälkeen työssä on 312 (338, 338, 364) s.
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Kaavio A:n jälkeen erottele hihat. Neulo työssä olevalla (vihreällä) langalla 48 (53, 53, 57) o (1/2
takakpl), laita seuraavat 60 (63, 63, 67) s apulangalle (hiha), luo 9 (9, 14, 15) s, neulo 96 (106, 106,
115) o (etukpl), laita seuraavat 60 (63, 63, 67) s apulangalle (hiha), luo 9 (9, 14, 15) s, neulo 48 (53,
53, 58) o (1/2 takakpl).
Työssä on nyt 210 (230, 240, 260) s (vartalo). Aloita kaavio B eli sydänrivi.
Kaavio B:n jälkeen neulo sileää neuletta pohjavärillä kunnes vartalo-osa on 30 cm hihojen
erottelusta, tai sen pituinen kuin haluat. Halutessasi voit muotoilla neuletta esim.
vyötärökavennuksilla.
Ennen helmaresoria kavenna 2 (2, 0, 0) s, työssä on 208 (228, 240, 260) s. Neulo loppuun 7 cm resoria
2 o, 2 n ja päättele löyhästi.
HIHA
Poimi puikolle tai apulangalle odottamaan jättämäsi hihasilmukat 60 (63, 63, 67) s. Poimi myös
kainalon alle luomistasi silmukoista yhteensä 9 (9, 14, 15) s, aseta silmukkamerkki luotujen
silmukoiden keskelle kerroksen vaihtumisen merkiksi. Silmukoita on nyt 69 (72, 77, 82). Neulo 2 krs
sileää neuletta, aloita sitten aloita Kaavio B.
Voit neuloa hihan yksiväriseksi pelkästään pohjavärillä, tai neuloa siihen palkkiraitoja joiden välissä
on kaavio B. Mallipuserossa sydänrivien välissä on 22 kerrosta aina erivärisellä langalla neulottuna.
Tai kuvio hiha oman mielikuvituksen mukaisesti. Huomaa, että mikäli toistat kaaviota B hihassa, kuvio
ei mene koko ajan tasan johtuen hihojen kavennuksista.
Kun hihan pituus on noin 7,5 cm kainalosta, aloita hihojen kavennukset. Kavenna hihoja seuraavasti
riippumatta siitä miten kuvioit hihan:
Kavennuskrs: neulo 1o, 2oyht, neulo o kunnes jäljellä
on 3 s ennen merkkiä, knk, 1o.
Toista kavennuskerros yhteensä 10 (10, 12, 14)
kertaa joka 9 (8, 7, 6) kerros (tai oman käden
mukaisesti). Hihassa on nyt 49 (52, 53, 54) s.
Jatka neulomista kunnes hihan pituus on 35 cm tai
7 cm lyhyempi kuin valmis hiha. Kavenna vielä ennen
resoria 1 (0, 1, 2) s. Hihassa on 48 (52, 52, 52) s.
Neulo hihoihin lopuksi 7 cm resoria 2 o, 2 n ja
päättele joustavasti.
VIIMEISTELY
Päättele langanpäät, kastele neule, kuosittele
kosteana ja kuivata tasona. Silmukoi silmät, suu ja
hiukset mikäli et neulonut niitä kirjoneuleena.
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Kaavio A ”Kalina”, koko S ja M
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Kaavio A ”Kalina”, koko L ja XL
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Kaavio B eli sydänrivi
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Väritettävä kaavio A, koko S ja M
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Väritettävä kaavio A, koko L ja XL
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