
Kaarna
Kaarna on kotimaisista kallioista ja mäntymetsistä 

innoituksensa saanut, ylhäältä alas, yhtenä kappaleena 
neulottu perusvillapaita. Lyhyet hihat sopivat kauluspaidan 

kaveriksi ja passaavat toimistoonkin – metsälenkeistä 
nyt puhumattakaan.
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KOOT

XS (S, M, L, XL, 2XL)

Suositeltu väljyys: Noin 12,5 cm.

LOPULLISET MITAT

RINNANYMPÄRYS: 

83 (93, 107, 112, 123, 133) cm.

HIHANYMPÄRYS KAINALOSTA:

36 (39, 42, 45, 46, 47) cm.

PITUUS KAINALOSTA HELMAAN:

28 cm.

HIHAN PITUUS KAINALOSTA:

6 cm.

MATERIAALIT

LANKA: Istex Léttlopi (100 % villa, 50 g – 100 
m). Pääväri (PV): 5 (5, 5, 6, 6, 7) kerää, Dark 
Grey Heather (0058). Kontrastivärit (KV): 
1 kerä kutakin seuraavista: KV1: Light Ash 
Heather (0054), KV2: Ash Heather (0056), KV3: 
Oatmeal Heather (0085), KV4: Acorn Heather 
(0053), KV5: Chocolate Heather (0867) ja 
KV6: Rust Heather (9427). Huom! Kokoon 
XS tarvitset vain 5 kontrastiväriä.

PUIKOT: Pyöröpuikot 5 mm (valitse 40 
cm:n pyöröpuikot kaulusta varten ja 80–100 
cm:n pyöröpuikot vartaloa varten – puseron 
rinnanympäryksen mukaan). 

MUUT TARVIKKEET: 4 silmukkamerkkiä, 
päättelyneula.

TIHEYS

15 s x 17 k = 10 cm sileää neuletta.

OHJEET

Kaarna-paita on neulottu ylhäältä alas, 
yhtenä kappaleena. Se aloitetaan kaula-
aukosta, jonka jälkeen on raglanlisäysten ja 
raidoituksen vuoro. Kun ne on tehty, hihojen 
silmukat siirretään odottamaan apulangoille 
ja neulomista jatketaan vain vartalon 
silmukoilla. Kun vartalo on valmis, on aika 
tarttua uudelleen hihoihin, jotka neulotaan 
suljettuna pyöröneuleena. Tämä tekniikka 
on mitä mainioin – sen avulla vältyt muun 
muassa saumoilta. Koeta rohkeasti, mikäli 
et ole aiemmin testannut!

KAULUS JA RINTAMUS

Luo 64 (72, 94, 94, 106, 108) s 40 cm:n 
pyöröpuikoille ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. 
Aseta silmukkamerkki (sm) puikolle 
osoittamaan kierroksen vaihtumiskohtaa 
(voit valita tähän muista poikkeavan sm:n).

Aloita kauluksen joustinneule: *1 o kiertäen 
(eli oikein takareunasta), 1 n (nurin)*, toista 
*–* kierroksen loppuun eli sm:lle saakka. Kun 
saavut sm:lle, siirrä se vasemmalta puikolta 
oikealle. Jatka joustinneuletta, kunnes 
kauluksen korkeus on 2,5 cm.

1. kierros: Aseta seuraavalla kerroksella 
sm:t osoittamaan raglanlisäysten paikkoja. 
Olet nyt ensimmäisellä, muista poikkeavalla 
sm:llä (kierroksen vaihtumiskohta), siirrä se 
vasemmalta puikolta oikealle, neulo 12 (12, 15, 
15, 15, 15) o, aseta sm, neulo 20 (24, 32, 32, 
38, 44) o, aseta sm, neulo 12 (12, 15, 15, 15, 
15) o, aseta sm, neulo 20 (24, 32, 32, 38, 44) 
o. Olet jälleen kierroksen vaihtumiskohdassa.
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2. kierros: Aloita raglanlisäykset. Siirrä 
kierroksen vaihtumiskohtaa osoittava 
sm vasemmalta puikolta oikealle ja neulo 
ensimmäinen s o sekä etu- että takareunasta 
(lisäys). *Neulo o, kunnes seuraavaa sm:iä 
edeltää 1 s ja neulo se o sekä etu- että 
takareunasta, siirrä sm, neulo seuraava s o 
sekä etu- että takareunasta.* Toista *–* vielä 
kaksi (2) kertaa ja neulo o, kunnes kierroksen 
vaihtumiskohtaa edeltää 1 s, neulo se o sekä 
etu- että takareunasta. (Työn silmukkamäärä 
lisääntyy 8 s:lla.)

3. kierros: Aloita raidoitus. Vaihda työhön 
ensimmäinen kontrastiväri (KV1) ja neulo 
sillä yksi kierros nurin (n).

Toista kerroksia 2–3 vielä kolme (3) kertaa 
(yhteensä 4 kontrastiväristä raitaa). Katkaise 
KV1.

10. kierros: Siirrä kierroksen vaihtumiskohtaa 
osoittava sm vasemmalta puikolta oikealle 
ja neulo ensimmäinen s o sekä etu- että 
takareunasta (lisäys). *Neulo o, kunnes 
seuraavaa sm:iä edeltää 1 s ja neulo se o 
sekä etu- että takareunasta, siirrä sm, neulo 
seuraava s o sekä etu- että takareunasta.* 
Toista *–* vielä kaksi (2) kertaa ja neulo o, 
kunnes kierroksen vaihtumiskohtaa edeltää 
1 s, neulo se o sekä etu- että takareunasta.

11. kierros: Vaihda työhön toinen kontrastiväri 
(KV2) ja neulo sillä yksi kierros n.

Toista kerroksia 10–11 vielä kolme (3) kertaa 
(yhteensä 4 kontrastiväristä raitaa). Katkaise 
KV2.

18. kierros: Siirrä kierroksen vaihtumiskohtaa 
osoittava sm vasemmalta puikolta oikealle 
ja neulo ensimmäinen s o sekä etu- että 
takareunasta (lisäys). *Neulo o, kunnes 
seuraavaa sm:iä edeltää 1 s ja neulo se o 
sekä etu- että takareunasta, siirrä sm, neulo 
seuraava s o sekä etu- että takareunasta.* 
Toista *–* vielä kaksi (2) kertaa ja neulo o, 
kunnes kierroksen vaihtumiskohtaa edeltää 
1 s, neulo se o sekä etu- että takareunasta.

19. kierros: Vaihda työhön kolmas kontrastiväri 
(KV3) ja neulo sillä yksi kierros n.

Toista kerroksia 18–19 vielä kolme (3) kertaa 
(yhteensä 4 kontrastiväristä raitaa). Katkaise 
KV3.

26. kierros: Siirrä kierroksen vaihtumiskohtaa 

osoittava sm vasemmalta puikolta oikealle 
ja neulo ensimmäinen s o sekä etu- että 
takareunasta (lisäys). *Neulo o, kunnes 
seuraavaa sm:iä edeltää 1 s ja neulo se o 
sekä etu- että takareunasta, siirrä sm, neulo 
seuraava s o sekä etu- että takareunasta.* 
Toista *–* vielä kaksi (2) kertaa ja neulo vielä 
o, kunnes kierroksen vaihtumiskohtaa edeltää 
1 s, neulo se o sekä etu- että takareunasta. 

27. kierros: Vaihda työhön neljäs kontrastiväri 
(KV4) ja neulo sillä yksi kierros n.

Toista kerroksia 26–27 vielä kolme (3) kertaa 
(yhteensä 4 kontrastiväristä raitaa). Katkaise 
KV4.

34. kierros: Siirrä kierroksen vaihtumiskohtaa 
osoittava sm vasemmalta puikolta oikealle 
ja neulo ensimmäinen s o sekä etu- että 
takareunasta (lisäys). *Neulo o, kunnes 
seuraavaa sm:iä edeltää 1 s ja neulo se o 
sekä etu- että takareunasta, siirrä sm, neulo 
seuraava s oikein sekä etu- että takareunasta.* 
Toista *–* vielä kaksi (2) kertaa ja neulo o, 
kunnes kierroksen vaihtumiskohtaa edeltää 
1 s, neulo se o sekä etu- että takareunasta.

35. kierros: Vaihda työhön viides kontrastiväri 
(KV5) ja neulo sillä yksi kierros n.

Toista kerroksia 34–35 vielä kolme (3) kertaa 
(yhteensä 4 kontrastiväristä raitaa). Katkaise 
KV5.

42. kierros: Siirrä kierroksen vaihtumiskohtaa 
osoittava sm vasemmalta puikolta oikealle 
ja neulo ensimmäinen s o sekä etu- että 
takareunasta (lisäys). *Neulo o, kunnes 
seuraavaa sm:iä edeltää 1 s ja neulo se o 
sekä etu- että takareunasta, siirrä sm, neulo 
seuraava s o sekä etu- että takareunasta.* 
Toista *–* vielä kaksi (2) kertaa ja neulo o, 
kunnes kierroksen vaihtumiskohtaa edeltää 1 
s, neulo se oikein sekä etu- että takareunasta. 

Koon XS lisäykset loppuvat tähän, siirry 
kohtaan ”erota vartalo ja hihat”.

Vain koko S:

43. kierros: Vaihda työhön kuudes kontrastiväri 
(KV6) ja neulo sillä yksi kierros n.

Toista kerroksia 42–43 vielä kaksi (2) kertaa 
(yhteensä 3 kontrastiväristä raitaa). Katkaise 
KV6.

Vain koot M–2XL:

43. kierros: Vaihda työhön kuudes kontrastiväri 
(KV6) ja neulo sillä yksi kierros n.

Toista kerroksia 42–43 vielä kolme (3) kertaa 
(yhteensä 4 kontrastiväristä raitaa). Katkaise 
KV6. 

Koon M lisäykset loppuvat tähän, siirry 
kohtaan ”erota vartalo ja hihat”.

Vain koot L–2XL:

Jatka vielä päävärillä raglanlisäyksiä joka 
toisella kerroksella ja neulo joka toinen kerros 
oikein. Toista näitä kerroksia yhteensä – (–, 
–, 2, 3, 4) kertaa.

Työssäsi on nyt 232 (256, 286, 302, 322, 342) 
s [etu- ja takakappaleisssa 62 (70, 80, 84, 92, 
100) s, hihoissa 54 (58, 63, 67, 69, 71) s].

EROTA VARTALO JA HIHAT

Olet jälleen kierroksen vaihtumiskohtaa 
osoittavalla sm:llä. Siirrä se oikealta vasemmalle 
puikolle ja pujota kaikki seuraavaa sm:iä 
edeltävät s:t apulangalle. Jatka neulomista 
etukappaleen s:illa, kunnes olet seuraavalla 
sm:llä. Poista sm ja pujota sen ja sitä seuraavan 
sm:n väliset s:t apulangalle. Jatka sitten sileää 
oikeaa kierroksen vaihtumista osoittavalle 
sm:lle. Olet nyt erottanut paidastasi hihat ja 
vartalon. Jätä hihat odottamaan apulangoille 
ja jatka neulomista vain vartalon silmukoilla 
[124 (140, 160, 168, 184, 200) s].

VARTALO JA HELMA

Jatka sileää oikeaa vartalon silmukoilla, kunnes 
paidan pituus kainalosta mitaten on 25 cm (tai 
haluamasi verran). Aloita joustinneule: *1 o 
kiertäen, 1 n*. Jatka helman joustinneuletta, 
kunnes resorin korkeus on 5 cm. Päättele 
löyhästi, jotta helma ei ala kiristää.

HIHAT

Siirrä apulangalla olevat s:t takaisin puikoille 
ja aloita sileä oikea neule. (HUOM! Jos et 
ole tutustunut magic loop -tekniikkaan, voit 
neuloa hihat sukkapuikoilla.) Neulo o, kunnes 
hihan pituus on 6 cm (tai haluamasi verran). 
Päättele löyhästi.
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VIIMEISTELY

Päättele langanpäät huolella ja ompele 
kainaloihin jääneet pienet aukot kiinni. Aseta 
neule kädenlämpöiseen veteen, johon olet 
sekoittanut pari tippaa esim. astianpesuainetta, 
tunniksi pariksi (pidempikään aika ei 
vahingoita neuletta – päinvastoin!). Kun neule 
on lionnut kylliksi, puristele siitä ylimääräinen 
vesi varovasti (älä väännä neuletta) ja aseta 
neule pyyhkeen päälle. Rullaa pyyhe neuleen 
ympärille ja painele, jolloin ylimääräinen vesi 
imeytyy pyyhkeeseen. Aseta sen jälkeen paita 
tasolle ja venyttele se tarvittaessa mittoihinsa. 
Anna kuivaa. Paidan jälkikäsittely on tärkeää: 
siten se siliää ja siistiytyy sekä notkistuu.
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