
3803 / 2 Simplicity – raglanpusero  
 
 
Koko: S (M) L (XL) 
 
Vartalonympärys  88 (98) 108 (118)  
 
Pituus: 55 (57) 59 (61)  cm 
 
Lanka:  Cewec Tibet (24 % jakki, 51 % merinovilla, 21 % polyamidi) 25 g = 190 m 
 
Langanmenekki: 7 (8) 9 (9) kerää  väri 1 
 
Puikot: Neulepuikot nro 4½ , pyöröpuikko nro 4½ kaarroketta varten, pyöröpuikko nro 4 
– 40 cm pääntienreunusta varten 
 
Tiheys: 24 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 4½  
 
Info rs = reunasilmukka, ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan oikein 
jokaisella krs:lla. 
 
Raglan-kavennukset palmikoilla: Merkitse palmikoiden välissä oleva yhteen neulottu nurja 
silmukka. Kavennukset tehdään palmikoiden + keskisilmukan mol. puolin. 
Krs:n alussa: 1 n (merkitty aloitussilmukka), neulo 2. s oikein 1. s:n takaa, neulo 1. s oikein, siirrä 
mol. s:t oikealle puikolle, 1 n, neulo 2 s o yhteen. 
*Neulo 5 s:n päähän seuraavasta merkitystä s:sta, nosta 1 neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun 
yli, 1 n, neulo 2. s oikein 1. s:n edestä, neulo 1. s oikein, siirrä mol. s:t oikealle puikolle, 1 n (merkitty 
silmukka), neulo 2. s oikein 1. s:n takaa, neulo 1. s oikein, siirrä mol. s:t oikealle puikolle, 1 n, 2 o 
yhteen *, toista * - *  2 seur. merkityn s:n kohdalla, ja neulo krs:n lopussa 5 s:n päähän krs:n alusta, 
nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 1 n, neulo 2. s oikein 1. s:n edestä, neulo 1. s oikein, 
siirrä mol. s:t oikealle puikolle.   
 
 
 
Takakappale Luo 108 (120) 132 ( 144) s puikoille nro 4½. Neulo rs:oiden sisäpuolella tasona 

7 krs 1o,1n-joustinta. Jatka neuloen sileää oikeaa kunnes työn korkeus on 35 
(36) 37 (38 cm. Päätä mol. reunassa kädenteitä varten 5 s. Jätä työ 
odottamaan.  

Etukappale: Neulo kuten takakappale. Päätä kädentietä varten 5 s samalla korkeudella kuin 
takakapl. Jätä työ odottamaan, ja neulo hihat.  

 
Hihat: Luo 52 (56) 58 (62) s puikoille nro 4½. Neulo rs:oiden sisäpuolella tasona 7 krs 

1o,1n-joustinta. Jatka neuoen sileää oikeaa neuletta. Aloita lisäykset kun hihan 
korkeus on 3 cm. Lisää 1 s mol. reunassa rs:n sisäpuolella. Toista lisäykset  1½ 
cm välein (HUOM – lisäysten välissä voisi olla vähän enemmän kuin 1½ cm 
mutta vähemmän kuin 2 cm. Kun työssä on 94 (98) 102 (104) s ja hihan pituus 
on 42 (42) 43 (43) cm, tai hiha on halutun mittainen, päätä mol. reunassa 5 s. 
Jätä työ odottamaan, ja neulo toinen hiha samoin. 

 
Raglan: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 4½ - takakappale, hiha, 

etukappale ja hiha. Kerros alkaa hihan ja takakappaleen yhdistämiskohdasta. 
Työssä on nyt 364 (396) 428 (456) s. Neulo 1 krs, ja neulo jokaisessa 
yhdistämiskohdassa reunimmaiset s:t nurin yhteen = 360 (392) 424 (452) s. 
Nämä 4 yhteen neulottua nurjaa s:aa ovat jatkossa merkkisilmukat raglan-



kavennusten välissä. Laita merkkilanka jokaiseen 4 nurjaan s:aan ja yksi 
erivärinen merkkilanka krs:n alkuun.  

 Aloita raglan-kavennukset yllä olevan ohjeen mukaan, neulo minipalmikot 
nurjien s:oiden mol. puolin.  

 Toista raglan-kavennukset ja palmikonkierrot joka 2.krs:lla yht. 28 (30) 32 (34) 
kertaa = työssä on jäljellä 136 (152) 168 (180) s Neulo viim. kavennuskrs:n 
jälkeen 1 krs. Jätä pääntietä varten etukappaleen keskimmäiset 26 (24) 32 (40) 
s s-pitäjälle. Katkaise lanka. Kerros alkaa nyt pääntien reunasta. Jatka neuloen 
tasona sileää oikeaa (ja palmikoita raglan-kavennusten mol. puolin). Päätä 
samalla pääntien reunassa joka krs:lla 3,2,1 s. Kaikki etukappaleen s:t on nyt 
päätelty.  

Pääntienreunus  Poimi pääntieltä s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 4. Neulo odottamassa olevilla 
s:oilla sileää oikeaa. Raglan-kavennuksten s:t neulotaan seuraavasti: *1 n, 2 ro 
yhteen, 1 n, 2 o yhteen*. Neulo suljettuna yht. 2 cm 1o,1n-joustinta. Päätä 
neuloen joustinta.    
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