
Army-villapaita

Koko: M

Valmiin neuleen
rinnanympärys: 100 cm (joustinneule 
vetäytyy ns. lepotilassa, jolloin 
rinnanympärys on n. 84 cm)
puseron pituus: 67 cm
hihan sisäpituus: 56 cm

Lanka: Novita 7 veljestä 623 g

Puikot: 3 mm ja 4 mm tai käsialan mukaan

Mallineule: 2o 2n
Tiheys: 24 s ja 28 krs mallineuletta 
paksummilla puikoilla = 10 cm

Etukappale:
Luo ohuemmille puikoille 114 silmukkaa ja neulo edestakaisin mallineuletta 7 cm. Vaihda 
työhön paksummat puikot. Lisää kainaloihin mennessä 4 s tasaisin välein molemmille puolille 
työtä. Kun kappaleen korkeus on 44 cm, aloita kavennukset kädentietä varten. Kavenna ensin 
molemmin puolin yhteensä 12 s seuraavasti: päättele 6 s seuraavien 2 rivin alussa, sitten 2 s 
joka 2. kerros 3 kertaa. Työssä on nyt 98 silmukkaa. Kun kädentien korkeus on 19 cm, 
päättele keskimmäiset 18 silmukkaa. Neulo ensin vasen puoli. Päättele kaula-aukon reunasta 
joka kerros 2 x 10 silmukkaa. Neulo, kunnes kaula-aukon korkeus on 6 cm ja päättele loput 
silmukat kerralla. Tee oikea puoli vasemman peilikuvaksi. 

Takakappale: 
Neulo kuten etukappale, kunnes kädentien korkeus on 22 cm. Päättele keskimmäiset 18 
silmukkaa. Neulo ensin vasen puoli. Päättele kaula-aukon reunassa 2 x 4 silmukkaa joka 2. 
kerros. Päättele loput silmukat kerralla. Tee oikea puoli vasemman peilikuvaksi.

Hihat:
Luo ohuemmille puikoille 60 silmukkaa ja neulo edestakaisin mallineuletta 7 cm. Vaihda työhön 
paksummat puikot. Kun hihan korkeus on 10 cm, aloita lisäykset. Lisää joka 6. kerros 
molemmin puolin 1 x 16 silmukkaa. Työssä on nyt 92 silmukkaa. Jatka neulomista kunnes 
hihan korkeus on 47 cm. Aloita kädentien kavennukset seuraavasti: päättele 6 s seuraavien 2 
rivin alussa, sitten 2 s joka 2. kerros 3 kertaa. Työssä on nyt 80 silmukkaa. Tämän jälkeen 
kavenna joka 2. kerros molemmin puolin 1 x 18 s. Päätä 4 s seuraavien 4 rivin alussa. Päättele 
loput 16 silmukkaa kerralla.

Kaulus:
Ompele toinen olkasauma. Poimi pääntien reunasta ohuemmilla puikoilla 96 silmukkaa. Neulo 
ensin 1 kerros oikein ja jatka seuraavaksi reunasilmukoiden sisäpuolella 2o 2n joustinneuletta 
6 cm. Käännä kaulus kaksinkerroin ja ompele kiinni paidan sisäpuolelta. 

Viimeistely:
Ompele toinen olkasauma Poimi pääntien reunasta 96 silmukkaa. Neule 2o 2n joustinneuletta 
5 cm ja päättele löyhästi. Taita kaulus kahtia ja kiinnitä päätelty reuna kauluksen juureen. 
Ompele toinen olkasauma ja kauluksen sivusauma. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- ja hihojen 
sisäsaumat.
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