
1222 Leveäraitainen pusero 
Koko: S (M) L (XL) 
Vartalonympärys: 90 (100) 110 (120) cm 
Pituus: 
 

53 (55) 58 (60) cm 

Lanka: 
 

Cewec Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamidi, 25 g = 
235 m)  

Langanmenekki:  
väri 39,  
väri 44,  
väri 31,  
väri 43,  
väri 28, 
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Puikot 
 

Neulepuikot ja pyöröpuikko (40 cm) nro 5 

Tiheys (2-krt. langalla) 17 s = 10 cm puikoilla nro 5  
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 
pienemmät puikot. 
 

Lyhenteet 
 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = 
yhteen 

HUOM 
 
 
 

Pusero neulotaan 2-krt. langalla, neljänä yhteen 
ommeltavana kappaleena. 
Reunasilmukka (rs): Ensimmäinen ja viimeinen silmukka 
neulotaan oikein jokaisella krs:lla.  
 

Raitaneule, taka- ja 
etukappale 

10,5 (11) 11,5 (12) cm jokaisella värillä: 39, 44, 31, 43, 28 

 
Takakappale:  
Luo 91 (101) 111 (121) s värillä nro 39. Neulo 7 krs:ta 1o,1n-joustinta (1. krs = np). 
Jatka neuloen rs:oiden sisäpuolella sileää oikeaa raitaneuletta.  
Kavenna ensimmäisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 78 (86) 94 (102) s.  
Neulo kunnes viimeisestä raidasta puuttuu vielä 2 cm ja päätä pääntietä varten 
keskimmäiset 42 (44) 46 (48) s.  
Neulo olat (= 18 (21) 24 (28) s) erikseen valmiiksi. Päätä s:t.   
 
Etukappale: 
Neulo kuten takakappale. Kun työn korkeus on 43 (45) 48 (50) cm, päätä pääntietä 
varten keskimmäiset 22 (24) 26 (28) s. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi.  
Kavenna pääntien reunassa 1 s jokaisen op:n krs:n alussa (= neulo 2 s yht), toista 
kavennukset yht. 10 kertaa (kaikki koot samoin) (= työssä on jäljellä olkaa varten 18 
(21) 24 (28) s).  
Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, päätä s:t.  
 
Hihat: 
Luo 67 (69) 73 (75) s värillä nro 44. Neulo 7 krs:ta 1o,1n-joustinta (1. krs = np).  
Neulo rs:oiden sisäpuolella 10,5 (11) 11,5 (12) cm sileää oikeaa värillä nro 31. 



Vaihda työhön väri nro 43 ja neulo ½ raita. Päätä s:t. 
 
Viimeistely: 
Ompele olkasaumat. 
Poimi pääntieltä värillä nro 39 n. 106 (110) 114 (118) s. Neulo 8 krs:ta 1o,1n-
joustinta. Päätä s:t.  
Kiinnitä hihat paikoilleen.  
Ompele hiha- ja sivusaumat. 



 
 


