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Ilusia –kauluri 
 

Suunnittelija Emma Karvonen 
 

 
 

 
Keveän pörheästä mohairsekoitteesta neulottu kauluri lämmittää ja kaunistaa, 
sopii niin arkeen kuin juhlaankin. Lehtikuvioinen pitsineule on näyttävä, ja 

yllättävän helppoa neuloa! 
 

 
Lanka:  Katia Ilusion (60 % mohairia, 25 % polyamidia, 15 % villaa; 25 g = 125 

m) 50 g valkoista (3).  

 
Kaksi kerää riittää juuri ja juuri ohjeen mukaiseen kauluriin. Jos 

haluat neuloa lisää korkeutta tai leveyttä, tarvitset kolmannen kerän. 
 
Puikot:  Pyöröpuikot 80 cm kaapelilla, koot 6 mm, 5,5 mm, 5 mm, 4,5 mm ja 4 

mm. Helpoimmin kaulurin neulominen onnistuu 
vaihtopääpyöröpuikolla.  

 

Jos kaikkia puikkokokoja ei ole saatavilla, kaulurin neulomiseen 
riittävät 6 mm, 5 mm ja 4 mm puikotkin. Neulo tällöin ensimmäinen 

mallikerta paksuimmilla puikoilla, kaksi seuraavaa keskimmäisillä 
puikoilla, ja kaksi viimeistä ohuimmilla puikoilla. 
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Tiheys:   Mallikaulurin pingottamaton pitsineule 6 mm puikoilla 14 s ja 16 krs 
= 10 cm. Pingottamaton pitsineule 4 mm puikoilla 20 s ja 20 krs = 10 

cm. 
 
 Neuletiheydellä ei ole suurta merkitystä tässä työssä. Tärkeää on, että 

neulepinta on ilmavaa, ja tihenee kaulurin alareunasta yläreunaan 
puikkoja vaihdettaessa. 

 

Koko:  Pingottamattoman kaulurin korkeus 37 cm, ympärys alareunasta 100 
cm ja yläreunasta 70 cm. Mitat otettu venyttämättä, kauluri joustaa 

reilusti joka suuntaan. 
 
 Jos haluat ympärykseltään pienemmän tai suuremman kaulurin, 

vähennä tai lisää aloitussilmukkamäärää niin, että luku on jaollinen 
kymmenellä. 

 
Lyhenteet: lk  langankierto 
 

3yht  kolmen silmukan kavennus: kolmen silmukan 
kavennus: nosta 2 silmukkaa neulomatta 
oikein, neulo 1 o, vedä nostetut silmukat 

neulotun yli. Keskimmäinen kolmesta 
silmukasta jää valmiissa kavennuksessa 

päällimmäiseksi. 
 

  2 o yht  neulo 2 s oikein yhteen 
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Ohje: 
 

Luo paksuimmille (6 mm) puikoille 120 s. Yhdistä pyöröneuleeksi, laita 
silmukkamerkki kerroksen alkuun.  

 
Neulo 6 krs aina oikeaa (1. krs nurin, 2. krs oikein jne.) 
 

Aloita mallineule: 
 

1. krs: oikein 
2. krs: * 1 o, lk, 3 o, 3yht, 3 o, lk * Toista * - * kerros loppuun. 
 

Toista 1. ja 2. kerrosta yhteensä 4 kertaa. 
 
3. krs: oikein 

4. krs: 2 o yht, * 3 o, lk, 1 o, lk, 3 o, 3yht * Toista *-* kunnes kerroksella on 
jäljellä 8 s. Neulo sitten 3 o, lk, 1 o, lk, 3 o. Nosta 1 s oikein 

neulomatta, poista silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohdasta, 
nosta kerroksen ensimmäinen silmukka nurin neulomatta oikealle 
puikolle, vedä kerroksen viimeinen (äsken neulomatta jätetty) 

silmukka ensimmäisen silmukan yli, palauta silmukka takaisin 
vasemmalle puikolle, ja laita silmukkamerkki takaisin paikoilleen 

kerroksen vaihtumiskohtaan. 
 
Toista 3. ja 4. kerrosta yhteensä 4 kertaa. 

 
Olet nyt neulonut pitsineuletta 16 kerrosta = 1 mallikerta 
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Vaihda työhön 5,5 mm –puikot, ja toista pitsineuleen koko mallikerta. 

 
Vaihda työhön 5 mm –puikot ja toista pitsineuleen koko mallikerta. 

 
Vaihda työhön 4,5 mm –puikot ja toista pitsineuleen koko mallikerta. 
 

Vaihda työhön 4 mm puikot ja toista pitsineuleen koko mallikerta. 
 
Olet nyt toistanut pitsimallikerran 5 kertaa, työssä on 80 krs pitsineuletta. 

 
Neulo lopuksi yläreunaan 6 krs aina oikeaa (1. krs oikein, 2. krs nurin jne.) 

 
Päättele kaikki silmukat löyhästi oikeaa neuloen. 
 

 
Viimeistely: 

 
Päättele langanpäät nurjalle.  
 

Voit halutessasi kastella kaulurin kauttaaltaan, pingottaa sen nuppineuloilla 
mittoihinsa tasaiselle alustalle ja antaa kuivua. Näin neulepinta tasoittuu ja 
silottuu, eivätkä kaulurin reunat rullaudu. 

 
Mallikauluria ei ole pingotettu, jolloin neulepinta on jäänyt kuohkeaksi ja 

kolmiulotteiseksi. 
 
 

Materiaalit suunnittelijalle tarjosi 

 

 

 

Huom! Kaikki oikeudet aineistoon ovat sen tuottajalla. Kaupallinen käyttö 

ehdottomasti kielletty. Saat neuloa tällä ohjeella tuotteen itsellesi tai lahjaksi, et 

myyntiin. Ohjetta ei saa julkaista, myydä eikä kopioida edelleen ilman 

suunnittelijan lupaa.  

Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta ohjeesta, voit ottaa yhteyttä 

suunnittelijaan sähköpostitse: villaviidakko@gmail.com 


