
Villapaita on neulottu 
Drops Karismasta, 
värit ovat tumma 

sinappi 52 ja luonnon-
valkoinen 01.

Tarvikkeet
Lanka: esimerkiksi Novita Seitsemän 
veljestä, Drops Karisma. Langan 
menekki: pohjaväri 400 g (500 g) 550 
g (600 g), kuvioväri kaikki koot 100 g.
Pyöröpuikko (80 cm) 4 mm ja 5 mm 
sekä sukkapuikot (tai pyöröpuikko  
40 cm) 4 mm ja 5 mm tai sen paksui-
set puikot, jotka tarvitset saadaksesi 
oikean neuletiheyden.

Lyhenteet
o = oikea silmukka
n = nurja silmukka
s = silmukka
krs = kerros

Neule neulotaan alhaalta ylös.
Neuletiheys: 18 s ja 23 kerrosta 
= 10 x 10 cm.

Mittataulukko
Koot: (XS) S (M) L (XL)
Vartalonympärys: noin (84) 92  
(102) 108 (118) cm
Kokonaispituus kaula-aukon  
yläreunasta (olkapäästä) alas  
luomisreunaan: noin (63) 68 (70)  
72 (74) cm
Hihan pituus kainaloon:  
noin (45) 47 (49) 50 (51) cm

HUOM! Sekä hihan pituutta että 
villapaidan pituutta on helppo muuttaa 
neulomalla ne halutun mittaisiksi. Neu-
leen lopulliset mitat riippuvat omasta 
käsialastasi, langan valinnasta ja kos-

tean neuleen muotoon asettelusta.
HUOM! Tarkista neuletiheys ja vaihda 
paksumpiin puikkoihin, jos käsialasi 
on tiukempi ja ohuempiin puikkoihin, 
jos käsialasi on löysempi.

Vartalo
Luo pohjavärillä (148) 160 (180) 200 
(212) s ohuemmalle pyöröpuikolle. 
Varmista, ettei neule ole kierteellä, kun 
alat neuloa. Merkitse kerroksen alku.
Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 5 cm.
Vaihda paksumpaan pyöröpuikkoon ja 
neulo pohjavärillä sileää neuletta (koko 
ajan oikeita silmukoita) 2 krs. Neulo 
kuvio ruutukaavion A mukaisesti. Jat-
ka pohjavärillä sileää neuletta, kunnes 
vartalon pituus on vähintään (38) 40 
(42) 44 (46) 48 cm alareunasta. Jos 
haluat paidasta pitemmän, neulo 
vartalo-osa pitemmäksi.
Päättele kerroksen viimeiset (5) 5 (6) 8 
(7) 9 silmukkaa ja seuraavan kerroksen 
(5) 5 (6) 8 (7) 9 ensimmäistä silmukkaa 
(tähän tulee ensimmäinen hiha). Laita 
työ odottamaan ja neulo hihat.

Hiha
Luo pohjavärillä (38) 42 (44) 46 (48) 
s ohuemmille sukkapuikoille ja neulo 
joustinta 1 o, 1 n 5 cm. Kerros alkaa 
keskeltä hihan alta.
Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo 
sileää neuletta. Lisää ensimmäisellä 
kerroksella keskisilmukan (aloitussil-
mukka) molemmin puolin 1 silmukka, 
yhteensä 2 silmukkaa. Jatka lisäyksiä 
samalla tavoin aloitussilmukan 
molemmilla puolilla (3) 3 (3,5) 3,5 (3) 

KOKO    XS S M L XL

Silmukkamäärä kaarrokkeen alkaessa 220 240 260 280 300

Kuvion silmukkamäärä 20 20 20 20 20

Kuvion mallikerran toisto krt 11 12 13 14 15

Kaarrokkeen korkeus (cm) 24 25 26 27 28

cm:n välein. Lisäyksiä tehdään hihaan 
yhteensä (9) 9 (11) 12 (12) kertaa. Neu-
lo sitten kuviovärillä ruutukaavio B:n 
mukaisesti. Huomioi, että seuraava 
silmukoiden lisäys keskisilmukan mo-
lemmin puolin tehdään koossa XS, S ja 
L kuvion kerroksella 14 ja koossa M ja 
XL kerroksella 10. Neulo kuvion jälkeen 
sileää neuletta, kunnes hihan pituus 
on (46) 47 (48) 49 (50) 51 cm tai niin 
pitkä kuin haluat. Silmukoita on nyt 
yhteensä (56) 60 (66) 70 (72). Päättele 
kerroksen viimeiset (5) 5 (6) 7 (7) ja 
ensimmäiset (5) 5 (6) 7 (7) silmukat 
(keskellä hihan alapuolta).
Siirrä nyt hihan (46) 50 (54) 56 
(58) s vartalon pyöröpuikolle siihen 
aukkoon, jonka päättelit, ja neulo (64) 
70 (78) 86 (92) s vartalon etupuolelta 
toiseen sivuun, ja päätä (10) 10 (12) 14 
(14) s toista hihaa varten.
Neulo toinen hiha samalla tavalla 
kuin ensimmäinen ja siirrä sitten 
hihan silmukat pyöröpuikolle, toiseen 
aukkoon. Tästä eteenpäin kerros 
alkaa tästä, toisen hihan siirrettyjen 
silmukoiden jälkeen.

Kaarroke
Kun olet yhdistänyt vartalon ja hihat, 
puikolla on yhteensä 240 (264) 284 
(300) silmukkaa. Neulo 6 (8) 10 (12) 
kerrosta pohjavärillä, noin 3 (3,5) 4 
(5) cm. Kavenna hihojen kiinnityskoh-
dissa toiseksi viimeisellä kerroksella 
ennen kuvion aloittamista yhteensä 
0 (4) 4 (0) silmukkaa. Kuvion alkaessa 
kaarrokkeessa on 240 (260) 280 
(300) silmukkaa.
Neulo kaarrokkeen kuvio ruutukaavio 
C:n mukaan. Aloita kaaviosta C.1 ja jat-
ka suoraan kaavioon C.2. Mallikerran 
kuvio on alussa 20 s leveä ja se tois-
tuu (11) 12 (13) 14 (15) kertaa. Huomaa, 
että kerroksilla 13, 20, 26, 34, 40, 48 ja 
50 kavennetaan. Kuvion tasaamiseksi 
koossa M tehdään yksi ylimääräinen 
kavennus kerroksen 42 alussa ja 
koossa XS ja L jätetään kerroksen 
40 viimeinen kavennus tekemättä. 
Koossa XS tehdään yksi ylimääräinen 
kavennus kerroksella  47. Koossa L 
ja XL kerros 23 neulotaan 2 kertaa ja 
koossa XL voidaan myös kerrokset 25 
ja 33 neuloa kahteen kertaan.
Kun ruutupiirroksen viimeinen kerros 
on neulottu, silmukoita on (66) 72 
(78) 84 (90).
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Sinulle



Kaavio A. Helma Kaavio B. Hiha

Kaula-aukko
Neulo yksi kerros pohjavärillä ja neulo 
sen jälkeen 1 o 1 n -neuletta noin  
2 cm tai haluamasi pituus ja päättele 
silmukat.

Mukauttaminen
Voi mukauttaa villapaitaa omien 
mittojesi mukaan. Säädä kaarrokkeen 
korkeutta lisäämällä tai vähentämällä 
kerroksia ennen kuviota. Voit vähen-
tää kuviosta kerroksen 11 ja 21 tai 
lisätä kerroksia neulomalla kahdesti 
kuvion kerrokset 23, 25, 33 tai 46.

Viimeistely
Ompele kainalosaumat ja päättele 
kaikki langanpäät.
Kasta villapaita kylmää veteen tai 
höyrytä ja asettele se tason päälle kui-
vumaan. Muotoile villapaita kosteana.
HUOM! Villapaita voi venyä reilusti 
pituutta kastamisen jälkeen, joten 
tarkista huolellisesti hihojen ja varta-
lon pituus, kun asettelet villapaidan 
tasolle. Jos villapaita on lyhyt, voit 
venyttää sitä monta senttiä, kun se 
on kostea.

Kuvioiden kaaviot
Neulo kuvioväri aina hallitsevana, eli 
ota aina kuviolanka toisen langan 
alta ja anna aina pohjavärin kulkea 
kuviolangan yli takapuolella.

Kuvio C.2

Koossa M tee 
kerroksen alussa 
yksi ylimääräinen 
kavennus.

KAAVIOIDEN SELITYKSET

Kuvio C.1

Koossa XS 
ja L jätä 
kerroksen 
viimeinen 
kavennus 
tekemättä.

Koossa XL 
neulo rivi 
2 kertaa.

Koossa XL 
neulo rivi 
2 kertaa.

Koossa L ja 
XL neulo rivi 
2 kertaa.

Kaavio C. Kaarroke

Koko XS

Koossa XS tee 
yksi ylimääräinen 
kavennus.



Loviisalaisissa vanhoissa taloissa nähdään erikoisuutena loviisalaispisaroita etenkin 
ikkunanpuitteissa. Innostus koristella näillä somilla pisaroilla vanhoja puutaloja juontaa 

juurensa 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun paikkeille, jolloin Loviisan seudulla oli taitavia 
puuseppämestareita, jotka edustivat kustavilaista, ruotsalaisskandinaavista klassista 

tyyliä. Pisaroissa näkyy myös itäisiä vaikutteita Pietarin suunnalta.


