
Sataman vuodenajat 
Sataman vuodenajat -neuleen kaarrokkeessa ropisee syksyn vesipisaroita ja leijailee talvisia 

lumihiutaleita. Keväisen auringon säteet lämmittävät kauluksen, hihansuiden ja helman 

kuvioissa sulattaen talven jäät kesän aaltoilevaksi vedeksi. Purjelaivat odottavat satamassa 

hyvää purjehdussäätä. 

Sataman vuodenajat -paita neulotaan ylhäältä alaspäin, aloittaen kauluksesta ja edeten 

kaarrokkeen kautta helmaan ja hihoihin. Neuleeseen on kaksi värivaihtoehtoa. Värivaihtoehto 

A on sinisävyinen ja värivaihtoehto on B neutraalin sävyinen. Katso kunkin värin 

langanmenekki eri kokoihin alla olevasta taulukosta. Menekki on ilmoitettu 50 g kerinä 

ylöspäin pyöristäen. Eri värivaihtoehdot on erotettu ohjeessa toisistaan niin, että ensin 

mainitaan värivaihtoehto A:ssa käytettävän värin koodi ja sitten suluissa värivaihtoehto B:ssä 

käytettävän värin koodi eli A(B). 

 

Koot:  

Sataman vuodenajat -neuleeseen on kuusi kokoa (XS, S, M, L, XL ja XXL), mutta vain kolmet 

eri silmukkamäärät (XS/S, M/L ja XL/XXL). Rinnakkaiskoot kuten XS ja S neulotaan samoilla 

silmukkamäärillä, mutta hieman eri kokoisilla puikoilla ja eri neuletiheydellä. Samat koot 

sopivat miehille ja naisille, ainoastaan hihojen pituudessa on eroa miesten ja naisten välillä. 

Katso kokotaulukko löytääksesi itsellesi sopivimman koon. Huomaa, että kokotaulukon mitat 

ovat valmiin vaatteen mittoja, joten vartalolta otettuihin mittoihin on lisättävä halutun 

suuruinen väljyysvara. Ohuen paidan päälle puettavassa neuleessa sopiva väljyys on noin 5-10 

cm. Satama-langasta saat paksun ja lämpimän neuleen, joka sopii mainiosti myös 

päällysvaatteeksi esim. ohuen tuulenpitävän takin päälle. Tällöin tarvitset tavallista enemmän 

väljyyttä neuleeseesi, joten kannattaa valita tavanomaista suurempi koko. Ohjeessa eri kokoja 

koskevat silmukkamäärät, kerrokset ym. tiedot on erotettu toisistaan viivoin niin, että 

ensimmäisenä on XS ja S kokojen tiedot, sitten M ja L kokojen tiedot ja viimeisenä XL ja XXL 

kokojen tiedot eli XS/S-M/L-XL/XXL. Jos on mainittu vain yksi luku, se koskee kaikkia 

kokoja.  
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Puikot ja neuletiheys:  

Kirjoneleen neuletiheys: Koot S, L ja XXL neulotaan puikoilla nro 6 tai käsialan mukaisilla 

puikoilla, jotta saavutetaan neuletiheys 13 silmukkaa ja 18 kerrosta = 10 x 10 cm. Koot XS, M 

ja XL neulotaan puikoilla nro 5,5 tai käsialan mukaisilla puikoilla, jotta saavutetaan neuletiheys 

14 silmukkaa ja 19 krs = 10 x 10 cm. Kannattaa neuloa mallitilkku, kastella se, kuivata tasona 

ja mitata oma neuletiheys mallitilkusta, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin suositeltua 

tiheyttä. Jos sinulla on enemmän silmukoita / 10 cm kuin suosituksessa, vaihda paksumpiin 

puikkoihin. Jos sinulla on vähemmän silmukoita / 10 cm kuin suosituksessa, vaihda ohuempiin 

puikkoihin. Joillakin neulojilla kirjoneuleeseen ja sileään neuleeseen tarvitaan eri kokoiset 

puikot, jotta kirjoneuleen ja sileän neuleen tiheydet vastaavat toisiaan ja suositusta. 

Resoreihin käytetään jokaisessa koossa puikkoja nro 4,5 tai käsialan mukaisia puikkoja, jotta 

neulottu resori on sopivan napakka.  

Paksummat puikot: Työssä käytetään 40, 60, 80 ja (isommissa kokovaihtoehdoissa) 100 cm:n 

pyöröpuikkoja kaarrokkeessa ja miehustassa. Hihoissa käytetään 40 cm pitkää pyöröpuikkoa 

ja sukkapuikkoja. Jos et halua hankkia näin monia pyöröpuikkoja, voit käyttää yhtä pitkää 

pyöröpuikkoa (80 tai 100 cm) niin, että vedät ylimääräistä kaapelia lenkiksi silmukoiden välistä 

silloin, kun työssä on vähemmän silmukoita.  

Ohuemmat puikot: Kaulusresori neulotaan 40 cm pitkällä pyöröpuikolla, helmaresori 80 tai 

100 cm pitkällä pyöröpuikolla ja hihansuuresorit sukkapuikoilla. Myös kaikkien resoreiden 

neulomiseen voi halutessaan käyttää yhtä pitkää pyöröpuikkoa. 

 

Neulominen: 

Kaulusresori: Luo ohuemmille 40 cm:n puikoille 66 s värillä 33(10). Kerroksen 

vaihtumiskohta on keskellä takana, laita tähän merkki. Yhdistä pyöröneuleeksi ja neulo 1 

oikein, 1 nurin resoria 6 krs.  

Kaarroke: Vaihda paksumpiin puikkoihin. Neulo resorin jälkeen 1 krs sileää neuletta värillä 

33(10) ja lisää samalla tasaisin välein 46-46-54 s. Työssä on 112-112-120 s. Neulo vielä 0-0-1 

krs sileää neuletta värillä 33(10). Aloita kirjoneule Kaavion 1A(1B) mukaisesti. Kussakin 

kaaviossa on osoitettu nuolella kutakin kokoa koskeva mallikerran aloituskohta. Kaaviossa 1 

aloituskohta on silmukasta nro 1 jokaisessa koossa. Kaavion mallikerta toistuu kerroksen 

aikana 14-14-15 kertaa. Neulo Kaavion 1A(1B) kaikki kerrokset. Neulo kaavion 1 jälkeen 1 

krs sileää neuletta värillä 95(95) ja lisää samalla tasasin välein 28-38-40 s. Työssä on 140-150-

160 s. Vaihda aina silmukoiden lisääntyessä tarvittaessa pidempään pyöröpuikkoon. 

Aloita kaarrokkeen ensimmäinen vesitippakuvio Kaavion 2A(2B) mukaisesti. Huomaa, että 

XS/S ja M/L -koossa mallikerta aloitetaan nuolen osoittamasta kohdasta eli silmukasta numero 

6 ja XL/XXL-koossa silmukasta nro 1. Mallikerta toistuu kerroksen aikana 14-15-16 kertaa. 

Vain koot M/L ja XL/XXL (eli koossa XS/S tätä kerrosta ei neulota lainkaan): Neulo kaavion 

jälkeen 1 krs sileää neuletta värillä 50(94) ja lisää samalla tasasin välein M/L koossa 30 s ja 

XL/XXL koossa 40 s, minkä jälkeen työssä on M/L koossa 180 s ja XL/XXL koossa 200 s. 
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Neulo kaarrokkeen seuraavat vesitippakuviot Kaavion 3A(3B) mukaisesti ja huomioi taas eri 

kokojen erilaiset kaavion aloituskohdat. Lisää koossa XS/S 30 s tasaisin välein kaavion 

ensimmäisellä kerroksella, minkä jälkeen työssä on 170 s. Mallikerta toistuu kerroksen aikana 

17-18-20 kertaa. Vain koot M/L ja XL/XXL (eli koossa XS/S tätä kerrosta ei neulota lainkaan): 

Neulo kaavion 3 jälkeen 1 krs sileää neuletta värillä 93(93) ja lisää samalla tasasin välein 40 s, 

minkä jälkeen työssä on 220-240 s. Neulo kaarrokkeen seuraavat vesitippakuviot Kaavion 

4A(4B) mukaisesti. Lisää koossa XS/S 30 s tasaisin välein kaavion ensimmäisellä kerroksella, 

minkä jälkeen työssä on 200 s. Mallikerta toistuu kerroksen aikana 20-22-24 kertaa.  

Lyhennetyt kerrokset: Lyhennettyjen kerrosten tarkoituksena on tehdä neuleesta paremmin 

istuva eli ne korottavat takapääntietä. Neulo lyhennetyt kerrokset tasona neuleen 

takakappaleelle käyttäen väriä 01(01): Neulo keskitakamerkin jälkeen 10 s sileää neuletta. 

Käännä työ ja muodosta ensimmäisestä silmukasta kaksoissilmukka seuraavasti: Vedä lanka 

vasemman puikon yli edestä taakse ja nosta 1 s nurin neulomatta ja kiristä puikon yli vedettyä 

lankaa voimakkaasti niin, että poimittu silmukka näyttää kahdelta silmukalta = 

kaksoissilmukka. Kun myöhemmin tulet neuloessasi kaksoissilmukan kohdalle, neulo se 

yhtenä silmukkana kuten tavallinen silmukka. 

Neulo kaksoissilmukan jälkeen 9 s ennen keskitakamerkkiä nurin ja vielä 20 s keskitakamerkin 

jälkeen nurin. Käännä työ ja muodosta ensimmäisestä silmukasta kaksoissilmukka. Neulo 19 s 

oikein ja keskitakamerkin jälkeen vielä 20 s oikein. Käännä työ ja muodosta ensimmäisestä 

silmukasta kaksoissilmukka ja neulo 19 s ennen keskitakamerkkiä nurin ja vielä 27-30-30 s 

nurin. Käännä työ ja muodosta ensimmäisestä silmukasta kaksoissilmukka. Neulo 

keskitakamerkkiin. Lyhennetyt kerrokset ovat valmiit ja neulomista jatketaan pyöröneuleena.  

Kaarrokkeen silmukoiden jakaminen miehustaa ja hihoja varten: Neulo keskitakamerkin 

jälkeen 26-30-35 s sileää neuletta väriä 01(01) käyttäen. Siirrä seuraavat 46-49-50 s apulangalle 

odottamaan hihan neulomista. Luo kainaloon 3-4-5 uutta silmukkaa, aseta uusi kerroksen 

vaihtumiskohdan merkki ja luo vielä 3-5-5 uutta silmukkaa. Neulo etukappaleen 55-61-70 s 

uusien kainalosilmukoiden jatkoksi. Siirrä seuraavat 46-49-50 s apulangalle odottamaan toisen 

hihan neulomista. Luo kainaloon 6-9-10 uutta silmukkaa. Neulo keskitakamerkille ja poista se. 

Neulo uuteen kerroksen vaihtumiskohtaan, joka on keskellä kainalosilmukoita. Miehustassa eli 

etu- ja takakappaleessa on yhteensä 120-140-160 s.  

Miehustan neulominen: Neulo vielä 0-0-1 krs sileää neuletta värillä 01(01). Aloita kirjoneule 

kaavion 5A(5B) mukaan. Kaavion mallikerta toistuu 30-35-40 kertaa kerroksen aikana. Neulo 

kaavion molemmat kerrokset. Neulo kaavion 5 jälkeen 1-1-2 krs sileää neuletta käyttäen väriä 

50(10). Aloita kirjoneule kaavion 6A(6B) mukaan. Kaavion mallikerta toistuu 6-7-8 kertaa 

kerroksen aikana. Huomaa M/L-koossa poikkeava kaavion aloituskohta! Neulo kaavion kaikki 

kerrokset. Neulo kaavion jälkeen 1-1-2 krs sileää neuletta käyttäen väriä 50(10) ja kavenna 

samalla M/L -koossa 2 s tasaisin välein ja lisää XL/XXL -koossa 2 s tasaisin välein. Työssä on 

120-138-162 s. Aloita kirjoneule kaavion 7A(7B) mukaan. Kaavion mallikerta toistuu 20-23-

27 kertaa kerroksen aikana. Neulo kaavion kaikki kerrokset. Neulo kaavion jälkeen 1-1-2 krs 

sileää neuletta käyttäen väriä 50(93). Aloita kirjoneule kaavion 8A(8B) mukaan. Kaavion 

mallikerta toistuu 20-23-27 kertaa kerroksen aikana. Neulo kaavion kaikki kerrokset. Neulo 

kaavion jälkeen 1 krs sileää neuletta käyttäen väriä 95(01) ja lisää samalla M/L -koossa 2 s 

tasaisin välein ja kavenna XL/XXL -koossa 2 s. Työssä on 120-140-160 s. Neulo sileää neuletta 

värillä 95(01) kunnes neuleen pituus on noin 6 cm vähemmän kuin haluttu helman pituus eli 
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kainalosta mitattuna XS koossa 37 cm, S-koossa 38 cm, M-koossa 40 cm, L-koossa 41 cm, 

XL-koossa 43 cm ja XXL-koossa 44 cm. Aloita sitten kirjoneule kaavion 9A(9B) mukaisesti. 

Kaavion mallikerta toistuu 30-35-40 kertaa kerroksen aikana. Neulo kaavion jälkeen 1 krs 

sileää neuletta käyttäen väriä 33(10). Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo 1 oikein, 1 nurin 

resoria 6 krs värillä 33(10). Päättele kaikki silmukat. 

Hihan neulominen: Siirrä yhden hihan silmukat apulangalta paksummalle pyöröpuikolle ja 

poimi puikon molempiin päihin 3-4-5 s kainaloon luoduista silmukoista sekä molemmilta 

puolilta 2 s luotujen ja puikolla olevien silmukoiden välistä (estää reikien muodostumista). 

Työssä on 56-61-64 s. Aseta kerroksen vaihtumiskohdan merkki poimittujen silmukoiden 

väliin eli keskelle kainaloa. Neulo 1 krs sileää neuletta värillä 01(01) ja kavenna samalla 

ylimääräiset poimitut silmukat (4-5-4 s) pois kainalosta neulomalla kerroksen 

vaihtumiskohdan molemmin puolin 2 kertaa 2 s yhteen sellaisten poimittujen silmukoiden 

kohdalla, jotka näyttävät suurehkoilta eli voisivat muuten jäädä rei’iksi. M/L-koossa 

kavennetaan vielä yhden kerran enemmän yksi silmukka pois kerroksen vaihtumiskohdan 

jommallakummalla puolella eli yhteensä 5 s. Ne poimitut silmukat, joilla ei tehdä kavennuksia, 

voi neuloa kiertäen oikein, mikä myöskin estää reikien muodostumista. Työssä on 

kainalosilmukoiden kaventamisen jälkeen 52-56-60 s. Neulo hihan kirjoneule kaavion 

10A(10B) mukaisesti. Huomaa, että kuhunkin tuplakokoon on omat hihakaavionsa. Hihan 

kaavioissa vaaleansininen on taustan väri ja vaaleansinisten ruutujen kohdalla ei ole silmukkaa. 

Tee samalla kavennukset kaavion mukaisilla kerroksilla. Jatka hihan neulomista värillä 95(01) 

kaavion jälkeen ja kavenna 7-8-9 kerroksen välein seuraavasti: Tee kerroksen kahdella 

ensimmäisellä silmukalla ssk-kavennus ja neulo kerroksen kaksi viimeistä silmukkaa oikein 

yhteen. Tee ensimmäiset kavennukset heti kaavion jälkeisellä kerroksella. Kun jäljellä on 32-

36-40 s, neulo sileää neuletta ilman kavennuksia kunnes hihan pituus on noin 6 cm vähemmän 

kuin haluttu hihan pituus. Jos et voi sovittaa, katso keskimääräiset naisten ja miesten hihan 

pituudet eri kokovaihtoehdoissa ohjeen alussa olevasta taulukosta ja vähennä taulukon 

lukemasta 6 cm. Aloita sitten kirjoneule kaavion 9A(9B) mukaisesti. Kaavion mallikerta 

toistuu 8-9-10 kertaa kerroksen aikana. Neulo kaavion jälkeen 1 krs sileää neuletta käyttäen 

väriä 33(10). Vaihda ohuempiin puikkoihin ja neulo 1 oikein, 1 nurin resoria 6 krs värillä 

33(10). Päättele kaikki silmukat. Neulo toinen hiha samoin. 

 

Neuleen viimeistely:  

Kostuta neule ja aseta tasona mittoihinsa esim. pyyhkeen päälle kuivumaan. Vaikka Satama-

lanka kestää konepesun villapesuohjelmalla ja villapesuaineella, käsittele märkää neuletta 

varoen ja kuivaa se aina tasona, jotta se ei veny. 

 

Lyhenteet: 

s = silmukka 

o = oikein 

n = nurin 

ssk = nosta kaksi silmukkaa yksitellen oikealle puikolle kuin neuloisit ne oikein, siirrä tässä 

uudessa asennossa takaisin vasemmalle puikolle ja neulo takareunoistaan oikein yhteen 
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Lankavärit ja neulemerkit: 

 

33 Toffee 

95 Tummanharmaa 

01 Luonnonvalkoinen 

50 Sininen 

93 Savunharmaa 

10 Beige 

94 Tuhkanharmaa 

2 oikein yhteen 

ssk -kavennus 
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Kaavio 1A Kaavio 1B

XS/S-M/L-XL/XXL XS/S-M/L-XL/XXL

Kaavio 2A          Kaavio 2B

        XL/XXLXS/S-M/L         XL/XXLXS/S-M/L

Kaavio 3A          Kaavio 3B

XS/S-M/L XS/S-M/L        XL/XXL         XL/XXL

33

95

01

50

93

10

94

Lankavärien 
koodit
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Kaavio 4A ja 4B                                Kaavio 5A                 Kaavio 5B

XS/S-M/L-XL/XXL XS/S-M/L-XL/XXL

M/L-XL/XXLXS/S

Kaavio 6A

Kaavio 6B XS/S-XL/XXLM/L

XS/S-XL/XXLM/L

33

95

01

50

93

10

94

Lankavärien 
koodit



Kaavio 7A   Kaavio 7B

XS/S-M/L-XL/XXL XS/S-M/L-XL/XXL

Kaavio 8A   Kaavio 8B

XS/S-M/L-XL/XXL    XS/S-M/L-XL/XXL

Kaavio 9A            Kaavio 9B

XS/S-M/L-XL/XXL XS/S-M/L-XL/XXL

33

95

01

50

93

10

94

Lankavärien 
koodit
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Kaavio 10A XS/S

Kaavio 10B XS/S



Kaavio 10A M/L

Kaavio 10B M/L
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Kaavio 10A XL/XXL

Kaavio 10B XL/XXL
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