
Raidat – Veera Välimäki 
 
 
 
Lyhennelista 
s. 8 
L1o: nosta silmukka takakautta 
L1v: nosta silmukka etukautta 
 
 
KYLLIKKI 
s. 24 
Lankamäärät 
KV: 460 (500, 560, 630, 700, 770, 840, 910, 990) m 
 
s. 26 
Olkapäälisäykset 
Kerroksilla 2, 4 ja 6 (NP) pitäisi olla "neulo 1 o" ennen toista silmukkamerkkiä, nyt on neulo 1 n. 
 
Lisäksi, krs:lta 2 alkaen pitäisi neuloa kunnes silmukkamerkkiä ennen on jäljellä 1 s (ei 2) 
 
Vasen etukappale 
Vasemman etukappaleen lisäykset tehdään kolmen ensimmäisen silmukan jälkeen, ei suinkaan ennen 
viimeisiä silmukoita. 
 
s. 27 
Hihat 
Hihasilmukoiden määrä kavennusten jälkeen 48 (50, 54, 58, 64, 70, 76, 84, 90). 
 
 
ANNI 
s. 78 
Varvasosa 
Toista krs:t 1 ja 2 vielä 8 (10) kertaa. 
 
 
MAIJA 
s. 111 
Olkapääkaitaleet 
Tee kavennukset joka 6. kerroksella. 
 
 
MINNA 
s. 152 
Patenttitekstuuri 
Ohjeesta puuttuu valmistelevat krs:t kontrastivärin liittämisen jälkeen: 
VALMISTELEVA KRS (KV, OP): 4 s putkineulos, *n1lk, po,* toista *–*, kunnes puikoilla on 8 s, n1lk, 
vasen PK, 4 o. 
VALMISTELEVA KRS (KV, NP): Nosta 4 s neulomatta lanka työn edessä, n1lk, *po, n1lk,* toista *–*, 
kunnes puikoilla on 4 s, 4 s putkineulos. 
 
Krs:n 2 jälkeen seuraava lisähuomio: 
TÄRKEÄÄ! TEE VÄLIKERROS ENNEN JOKAISTA NUMEROITUA OP-KERROSTA: 4 s 
putkineulos, *n1lk, po,* toista *–*, kunnes puikoilla on 8 s, n1lk, vasen PK, 4 o. 



s. 153 
KRS 11: …SM, po, (n1lk, po), kunnes puikoilla on 8 s, n1lk, vasen PK, 4 o. 
KRS:T 13 ja 15: …SM, po, (n1lk, po), kunnes puikoilla on 4 s, 4 o. 
KRS 23: …SM, po, (n1lk, po), kunnes puikoilla on 8 s, n1lk, vasen PK, 4 o. 
KRS:T 25 ja 27: …SM, po, (n1lk, po), kunnes puikoilla on 4 s, 4 o. 
KRS 29: …poista m, po, (n1lk, po), kunnes puikoilla on 8 s, n1lk, vasen PK, 4 o. 
KRS 35: 4 s putkineulos, n1lk, toista (po, n1lk), kunnes jäljellä on 43 s ennen m:iä (Huom! Silmukoita 
pitää olla 3 enemmän… 
 
Toista krs:t 37–39 kerran. 
 
s. 154 
Kerrosnumerointi muuttuu osittain. Neulo huivi loppuun seuraavasti: 
KRS 43: 4 s putkineulos, n1lk, toista (po, n1lk), kunnes jäljellä on 1 s ennen m:iä, patenttilisäys, SM, 
(nl1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, vasen PK, *SM, (n1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, (po, n1lk), kunnes jäljellä on 
1 s ennen m:iä, patenttilisäys, SM, (n1lk, po), kunnes jäljellä on 1 s ennen m:iä, n1lk, SM, vasen PK*, 
toista *-* kerran, SM, (n1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, (po, n1lk), kunnes jäljellä on 7 s, vasen PK, 4 o. 
KRS:T 45 JA 47: 4 s putkineulos, *n1lk, po,* toista *–*, kunnes puikoilla on 4 s, 4 o. 
KRS 49: 4 s putkineulos, *n1lk, po,* toista *–*, kunnes puikoilla on 8 s, n1lk, vasen PK, 4 o. 
KRS 51: 4 s putkineulos, n1lk, toista (po, n1lk), kunnes jäljellä on 3 s ennen m:iä, oikea PK, SM, (n1lk, 
po) 7 kertaa, n1lk, SM, *patenttilisäys, SM, (n1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, vasen PK, (n1lk, po), kunnes 
jäljellä on 4 s ennen m:iä, n1lk, oikea PK, SM, toista (n1lk, po), kunnes jäljellä on 1 s ennen m:iä, n1lk, 
SM,* toista *–* kerran, patenttilisäys, SM, (n1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, vasen PK, (n1lk, po), kunnes 
puikoilla on 4 s, 4 o. 
KRS 53: 4 s putkineulos, n1lk, toista (po, n1lk), kunnes jäljellä on 3 s ennen m:iä, oikea PK, SM, (n1lk, 
po) 7 kertaa, n1lk, SM, patenttilisäys, n1lk, *patenttilisäys, SM, (n1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, vasen PK, 
(n1lk, po), kunnes jäljellä on 4 s ennen m:iä, n1lk, oikea PK, SM, patenttilisäys, n1lk,* toista *-* kerran, 
patent tilisäys, SM, (n1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, vasen PK, (n1lk, po), kunnes puikoilla on 4 s, 4 o. 
KRS 55: 4 s putkineulos, n1lk, toista (po, n1lk), kunnes jäljellä on 3 s ennen m:iä, oikea PK, SM, (n1lk, 
po) 7 kertaa, n1lk, SM, patenttilisäys, toista (n1lk, po), kunnes jäljellä on 1 s ennen m:iä, n1lk, 
*patenttilisäys, SM, (n1lk, po) 7 kertaa, n1lk, SM, vasen PK, n1lk, toista (po, n1lk), kunnes jäljellä on 3 s 
ennen m:iä, oikea PK, SM, toista (n1lk, po), kunnes jäljellä on 1 s ennen m:iä, n1lk, SM, patenttilisäys, 
toista (n1lk, po), kunnes jäljellä on 2 s ennen m:iä, n1lk*, toista *–* vielä kerran, patenttilisäys, SM, (n1lk, 
po) 7 kertaa, n1lk, SM, vasen PK, toista (n1lk, po), kunnes jäljellä on 8 s, n1lk, vasen PK, 4 o.  
KRS:T 57 JA 59: 4 s putkineulos, * n1lk, po,* toista *–*, kunnes puikoilla on 4 s, 4 o. 
 
 
TYVEN 
s. 171 
Osa 2, siipi 
Krs 4 ja 8: Nosta 4 s neulomatta, 2 o yht, neulo o... 
 
 
HELENE 
s. 186 
Yhdistä etu- ja takaosa vartaloa varten 
Koko 1: Luo molempiin kainaloihin 8 silmukkaa. 
 
 
AINO 
s. 196 
Kaarroke 
Krs 1 (OP): Neulo 12 (12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, 16) s o, L1o... 
 


