
35

Neulo huipputrendikäs missoni-
kuvioinen tuubi miellyttävästä Viivi- 
uutuuslangasta. Akryyli ei kutita ja  

tuubin voi pestä koneessa 40 asteessa.
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Koko Kaulurin korkeus on noin 38 cm ja ympärys alareunassa 75 cm
Langanmenekki Novita Viivi
Pääväri (065) kirjava ruskea tai (017) kirjava tumma farkku 100 g
Raitaväri (076) kirjava syklaami tai (065) kirjava ruskea 100g
Pyöröpuikko nro 6-7, pituus 60 cm tai käsialan mukaan ja virkkuu-
koukku nro 5-6
Mallineule Siksak-neule suljettuna neuleena: neulo ruutupiirroksen 
ja ohjeen mukaan.
Tiheys Yhden mallikerran leveys (= 22 s) on noin 12,5 cm
Luo päävärillä pyöröpuikoille 132 s. Aloita siksak-neule suljettuna neu-
leena ruutupiirroksen 1. krs:lta ja toista 22 s:n mallikerta 6 kertaa. Toista 
ruutupiirroksen kerroksia 1-2 raidallisena seuraavasti: päävärillä 8 krs, 
raitavärillä 8 krs, päävärillä 6 krs, raitavärillä 6 krs, päävärillä 8 krs, 
raitavärillä 8 krs, päävärillä 6 krs, raitavärillä 6 krs ja päävärillä 8 krs. 
Huom. kun kaulurin korkeus on 15 cm, neulo ruutupiirroksen 3. 
krs. Kerroksella kaventuu 12 s ja työssä on nyt 120 s. Toista sitten 
ruutupiirroksen krsia 4-5, kunnes olet neulonut viimeisen rai-
dan loppuun. Päätä s:t löyhän joustavasti. Virkkaa kaulurin 
molempiin reunoihin vielä 1 kerros kiinteitä silmukoita 
päävärillä.
Viimeistely Höyrytä kauluri kevyesti.
Vinkki! Jos haluat koululaiselle sopivan koon, jätä 
kaulurista yksi mallikerta pois, eli luo 110 s ja toista 
mallikerta 5 kertaa.
Ohjetiedustelut Novita 040 178 2266 
ma ja ke 10-14.
Langat Siwoista, Valintataloista ja Euromarketeista
6.9.-3.10. sentinvenytyshintaan 2,49 €/kerä 
(norm.3,49 €). 
Värit kirjava tumma farkku 017, kirjava ruskea 065, 
kirjava syklaami 076. Myös kirjava vihreä 032.
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Siksak-tuubi

Näyttävä siksak-
kuvio on helppo 
neuloa suljettuna 
neuleena. Kokeile 
eri värisiä ja ko-
koisia raitoja.


