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Salmiakkiliivi ja Salmiakkilakki 

Salmiakkiliivi ja Salmiakkilakki saivat 

innoituksensa helposta oikein ja nurjin silmukoin 

neulottavasta mallineuleesta, johon törmäsin 

selatessani neulekuvia. Minun versioni eivät ole 

väreiltään perinteisimmän jouluiset, ja etenkin 

liivi on ollut ahkerassa käytössä jo pitkin syksyä. 

Liiviin olen kirjoittanut koot noin 70–130-

senttisille lapsille, ja tonttulakin voi neuloa tällä 

ohjeella koko perheelle vastasyntyneestä mieheen 

(koot 40–62-senttisiin päihin). 

 

Käytetyt lyhenteet 

2 o 

yht 

neulo 2 silmukkaa oikein yhteen 

krs kerros(ta) 

n neulo nurin 

o neulo oikein 

ssk siirrä, siirrä, käännä = nosta 2 silmukkaa yksitellen kuin neuloisit ne oikein, 

palauta ne vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen 

s silmukka(a) 
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Merkkien selitykset 

 o 

- n 

\ ssk 

/ 2 o yht 

 ei silmukkaa (se on kavennettu pois), hyppää ruudun yli 

 

Mallineule 

 

 

1. krs: 7 o, 1 n 

2. krs: 7 o, 1 n 

3. krs: 1 n, 5 o, 1 n, 1 o 

4. krs: 1 n, 5 o, 1 n, 1 o 

5. krs: 1 o, 1 n, 3 o, 1 n, 2 o 

6. krs: 1 o, 1 n, 3 o, 1 n, 2 o 

7. krs: 2 o, 1 n, 1 o, 1 n, 3 o 

8. krs: 2 o, 1 n, 1 o, 1 n, 3 o 

9. krs: 3 o, 1 n, 4 o 

10. krs: 3 o, 1 n, 4 o 

11. krs: 2 o, 1 n, 1 o, 1 n, 3 o 

12. krs: 2 o, 1 n, 1 o, 1 n, 3 o 

13. krs: 1 o, 1 n, 3 o, 1 n, 2 o 

14. krs: 1 o, 1 n, 3 o, 1 n, 2 o 

15. krs: 1 n, 5 o, 1 n, 1 o 

16. krs: 1 n, 5 o, 1 n, 1 o 
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Salmiakkiliivi 

Liivi neulotaan alhaalta ylöspäin suljettuna neuleena kainaloihin saakka, minkä jälkeen 

takakappale ja etukappaleen kumpikin puoli neulotaan erikseen. Lopuksi pääntie ja kädentiet 

viimeistellään resoreilla. Mitoitus on kapeahko, joten voit tarvittaessa valita suuremman 

koon. 

Koko: 70(80–90/100)110/120–130 cm,  

valmiin neuleen vartalon ympärys 48(56/64)72/80 cm 

Tiheys: 20 s ja 28 krs mallineuletta = 10 cm 

Lanka: n. 200(250/300)350/400 m eli n. 100(125/150)175/200 g n. 200–240 m / 100 g -

vahvuista villa- tai merinovillalankaa, mallissa Dale Garn Dale Falk 

Puikot: 3,0 mm ja 3,5 mm pyöröpuikko tai käsialan mukaan 

Luo 96(112/128)144/160 s ja yhdistä neule suljetuksi neuleeksi. Kiinnitä kerroksen 

vaihtumiskohtaan silmukkamerkki. Neulo 4 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta pienemmällä 

puikolla. Vaihda sitten suurempaan pyöröpuikkoon ja neulo mallineuletta ruutupiirroksen tai 

kirjallisen ohjeen mukaan. Toista kerrokset 1–16 4(4/5)5/6 kertaa ja vielä kerran kerrokset 1–

2(1–10/1–2)1–10/1–2. Kappaleen pituus on tässä vaiheessa n. 24(27/30)33/36 cm.  

Erota etu- ja takakappale: poimi kerroksen lopusta 49(57/65)73/81 s esimerkiksi pienemmälle 

pyöröpuikolle tai apulangalle (= etukappale). Jatka neulomista kerroksen alun 

47(55/63)71/79 silmukalla tasona = takakappale. Jatka mallineuletta päättäen ensimmäisellä 

kerroksella 0(2/0)2/0 s takakappaleen kummassakin reunassa (kainalot) ja sen jälkeen 

kummassakin reunassa 1 s aina oikean puolen kerroksilla 8(5/7)5/7 kertaa eli kunnes jäljellä 

on 31(41/49)57/65 s. Jatka neulomista näillä silmukoilla vielä, kunnes olet neulonut viimeksi 

mallikerran kerroksen 8.  

Poimi esimerkiksi apulangalle tai pienemmälle pyöröpuikolle 19(27/36)44/52 s kappaleen 

lopusta (vasemmasta reunasta) ja neulo ensin takakappaleen oikea reuna jatkaen 

mallineuletta. Kavenna aina oikean puolen kerroksella 1 s kappaleen vasemmasta reunasta 

(niskasta), kunnes jäljellä on 7(9/9)9/9 s ja neulo sen jälkeen vielä 6(8/8)12/12 krs. Nosta 

olkapään 7 tai 9 s esimerkiksi apulangalle tai pienemmälle pyöröpuikolle (etukappaleen 

viereen) odottamaan. 



Silmukoiden kertomaa  Salmiakkiliivi ja Salmiakkilakki 

 

4 

 

Neulo sitten takakappaleen vasen puoli jatkaen mallineuletta. Aloita oikeasta reunasta ja 

päätä 7(15/23)31/39 s (takakappaleen keskimmäiset silmukat niskassa). Kavenna aina oikean 

puolen kerroksella 1 s kappaleen oikeasta reunasta (niskasta), kunnes jäljellä on 7(9/9)9/9 s ja 

neulo sen jälkeen vielä 6(8/8)12/12 krs. Nosta loput silmukat esimerkiksi apulangalle tai 

pienemmälle pyöröpuikolle (toisen takakappaleen viereen) odottamaan. 

Neulo sitten etukappaleen vasen puoli (päälle puettaessa vasen) jatkaen mallineuletta. Poimi 

työpuikolle apupuikolta tai -langalta etukappaleen vasemmasta reunasta 24(28/32)36/40 s. 

Päätä ensimmäiset 1(3/1)3/1 s (kainalo) ja kavenna oikean puolen kerroksilla kappaleen 

oikeassa reunassa (kädentiellä) 1 s ja kappaleen vasemmassa reunassa (pääntiellä) 1 s 

8(5/7)5/7 kertaa. Jatka tämän jälkeen kavennuksia työn vasemmassa reunassa (pääntiellä) 

mutta älä oikeassa reunassa, kunnes jäljellä on 9 s. Neulo mallineuletta kaventamatta vielä, 

kunnes etukappale on yhtä pitkä kuin takakappale. Nosta loput silmukat (olkapää) 

esimerkiksi apulangalle tai pienemmälle pyöröpuikolle (takakappaleen viereen) odottamaan. 

Neulo vielä etukappaleen oikea puoli (päälle puettaessa oikea) jatkaen mallineuletta. Poimi 

työpuikolle apupuikolta tai -langalta etukappaleen loput 25(29/33)37/41 s. Päätä 

ensimmäinen 1 s ja kappaleen lopussa 1(3/1)3/1 s (kainalo) ja kavenna oikean puolen 

kerroksilla kappaleen oikeassa reunassa (pääntiellä) 1 s  ja kappaleen vasemmassa reunassa 

(kädentiellä) 1 s 8(5/7)5/7 kertaa. Jatka tämän jälkeen kavennuksia työn oikeassa reunassa 

(pääntiellä) mutta älä vasemmassa reunassa, kunnes jäljellä on 9 s. Neulo mallineuletta 

kaventamatta vielä, kunnes etukappale on yhtä pitkä kuin takakappale. Nosta loput silmukat 

(olkapää) esimerkiksi apulangalle tai pienemmälle pyöröpuikolle (takakappaleen viereen) 

odottamaan. 

Silmukoi olkasaumat, ks. esim. https://neulovilla.fi/2019/02/15/silmukoimalla-paatteleminen-

kaksi-tapaa/. 

Tee resorit kädenteille. Poimi kädentieltä kainalon alta aloittaen n. 70(70/74)78/82 s 

(parillinen määrä silmukoita) ja neulo 4 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta pienemmällä puikolla ja 

päätä silmukat joustavasti. Jos resorista tulee liian löysä, poimi vähemmän silmukoita tai 

pienennä puikkokokoa, ja jos liian tiukka, poimi enemmän silmukoita. Tee toinen kädentien 

resori samoin (jos haluat, kohdista oikeat ja nurjat silmukat aloittamalla kerros kainalon 

keskimmäisen silmukan toiselta puolelta tai nurjalla silmukalla). 

Neulo resori pääntielle. Poimi pääntieltä oikealta olkapäältä aloittaen n. 112(112/112)120/120 

s (parillinen määrä silmukoita). Varmista, että olet poiminut pääntien keskimmäisen 

https://neulovilla.fi/2019/02/15/silmukoimalla-paatteleminen-kaksi-tapaa/
https://neulovilla.fi/2019/02/15/silmukoimalla-paatteleminen-kaksi-tapaa/
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silmukan, keskimmäisen vinoneliön kärjestä. Neulo 4 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta 

pienemmällä puikolla, mutta toisella ja neljännellä kerroksella tee pääntien keskimmäisen 

silmukan kohdalla kahden silmukan kavennus siten, että pääntien keskimmäinen silmukka jää 

kavennuksen keskelle. Tämä muotoilee pääntien V-aukon. Päätä silmukat joustavasti. 

Päättele huolellisesti kaikki langanpäät ja viimeistele neule esimerkiksi kastelemalla se ja 

asettelemalla se mittoihinsa kuivumaan. 
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Salmiakkilakki 

Tonttulakki neulotaan alhaalta ylös suljettuna neuleena.  

Pään ympärys: n. 40–42/44–46(48–50/52–54)56–58/60–62 cm,  

lakin kokonaispituus resorista kärkeen n. 52/53(58/59)64/65 cm 

Tiheys: 20 s ja 28 krs = 10 cm 

Lanka: n. 180/200(220/240)260/280 m eli n. 90/100(110/120)130/140 g n. 200–240 m / 100 

g -vahvuista villa- tai merinovillalankaa, mallissa Hjertegarn Merino Extrafine 120 

Puikot: 3,0 mm ja 3,5 mm pyöröpuikko tai käsialan mukaan 

 

Luo 80/88(96/104)112/120 s ja yhdistä neule suljetuksi neuleeksi. Kiinnitä kerroksen 

vaihtumiskohtaan silmukkamerkki. Neulo 4 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta pienemmällä 

puikolla. Vaihda sitten suurempaan pyöröpuikkoon ja neulo mallineuletta ruutupiirroksen tai 

kirjallisen ohjeen mukaan. Toista kerrokset 1–16 4/3(4/4)4/4 kertaa ja vielä kerran kerrokset 

1–2/1–10(1–2/1–10)1–2/1–10 tai kunnes olet neulonut n. 24/22(24/22)24/22 cm tai haluamasi 

verran ja viimeksi kerroksen 2/10(2/10)2/10. Lakkiin neulotaan vielä n. 28/31(34/37)40/43 

cm. 

Aloita kavennukset keskellä edessä jatkaen mallineuletta. Kiinnitä tarvittaessa 

silmukkamerkki ennen keskimmäistä nurjaa silmukkaa jälkeen eli 39/43(47/51)55/59 s 

päähän kerroksen alusta (ennen kavennuksia). Neulo aina parittomilla kerroksilla 

mallineuletta, kunnes ennen keskietua on 2 s, tee ssk-kavennus, neulo 1 n, (siirrä 

silmukkamerkki), neulo 2 o yht ja neulo kerros loppuun ja seuraava parillinen kerros 

mallineuletta = työ kapenee 2 s aina parittomilla kerroksilla. Katso myös kavennusten 

mallipiirros (toista kerroksia 3–18). Kun jäljellä on yhteensä 4 s ja olet viimeksi neulonut 

parillisen kerroksen, vedä lanka loppujen silmukoiden läpi ja päättele.  

Päättele huolellisesti kaikki langanpäät ja viimeistele neule esimerkiksi kastelemalla se ja 

asettelemalla se mittoihinsa kuivumaan. Koristele halutessasi esimerkiksi tiu’ulla tai tupsulla.
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Kavennukset 

 

 


