
4321/2 Pusero 

 
Takakappaleen joustinreunus: Luo 93 (105) 117 (129) 141 s pyöröpuikolle nro 4 
ja neulo tasona seuraavasti: (1. krs on np) *3 n, 3 o*, toista * - * ja neulo lopuksi 3 n. 

Neulo 8 cm joustinta. Jätä työ odottamaan.  
Etukappaleen joustinreunus: Neulo kuten takakappaleen joustin. 

 
Taka- ja etukappale: Ota joustinreunukset samalle pyöröpuikolle. Neulo suljettuna 

sileää oikeaa ja kavenna samalla 1. krs:lla tasavälein 12 s = työssä on jäljellä 174 
(198) 222 (246) 270 
Laita s-merkki kummallekin sivulle, 87 (99) 111 (123) 135 s taka- ja etukappaleta 

varten. 
Jatka neuloen suljettuna mallineuletta ruutupiirroksen mukaan seuraavasti: Neulo 

ruutupiirroksen 7 ensimmäistä s:aa, toista mallikerta niin monta kertaa kuin se on 
mahdollista, kunnes puikolla on jäljellä etukappaleen 8 s. Neulo ruutupiirroksen 
viimeiset 8 s:aa.  

Neulo takakappaleen s:t samalla tavalla aloittaen ruutupiirroksen 7 ensimmäisellä 
s:lla, toista mallikerta niin monta kertaa kui se on mahdollista, kunnes puikolla on 

jäljellä takakappaleen 8 s, neulo ruutupiirroksen viimeiset 8 s:aa.  

Koko: XS (S) M (L) XL  

Vartalonympärys: 87 (99) 111 (123) 135 cm  
Pituus: 

 

54 (56) 58 (60) 62 cm  

Lanka: 

 

Cewec Papyrus  

(78% puuvilla, 22% silkki, 50 g = 120 m)  
Langanmenekki 
väri 02:  

 

6 (7) 7 (8) 9 kerää  

Puikot: 

 

Pyöröpuikko nro 4 – 80 ja 40 cm 

Tiheys: 20 s sileää oikeaa = 10 cm puikoilla nro 4 
Lyhenteet: 

 
 

German Short rows 
lyhennetyt krs:t: 
(GSR) :  

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

yhteen 
 

Kääntymisen JÄLKEEN: Nosta 1. s neulomatta lanka työn 
edessä, vedä lankaa siten että oikealla puikolla oleva 
silmukka kiristyy ja muodostaa ”tuplasilmukan”. Kun 

lopuksi neulotaan krs kaikilla s:oilla, 
neulotaan ”tuplasilmukat” yhteen yhdeksi silmukaksi. 

 
 

Info:  

 
 

 

Etu- ja takakappaleen joustinreunukset neulotaan 

erikseen tasona. Sen jälkeen kappaleet otetaan samalle 
pyöpuikolle ja neulotaan suljettuna V-pääntielle asti. 

Tämän jälkeen jatketaan neuloen tasona ja kädenteiden 
kavennusten jälkeen työ jaetaan takakappalett ja kahta 
etukappaletta varten. Kädentienreunukset neulotaan 

lopuksi.   
  



Jatka neuloen tällä tavalla, kunnes työn korkeus on 25 (27) 28 (30) 31 cm. Jaa työ V-
pääntietä varten seuraavasti (HUOM – jakamiskrs:n tulee olla mallikerran pariton krs, 

neulo tarvittaessa 1 krs lisää). 
Laita s-merkki etukappaleen keskimmäisen s:n ympäri. Neulo keskisilmukkaan asti, 
päätä merkkisilmukka ja neulo krs loppuun. Katkaise lanka.  

Jatka neuloen tasona. Kiinnitä lanka päätetyn s:n viereen ja neulo seuraava krs (= np) 
nurin. HUOM – 1. ja viimeinen silmukka neulotaan oikein jokaisella krs:lla = 

reunasilmukat (rs), eivätkä ne sisälly ruutupiirrokseen.  
Aloita V-pääntien kavennukset seuraavalla op:n krs:lla. Neulo 1 o (rs), neulo 2 s 
kiertäen o yhteen, jatka neuloen ruutupiirroksen mukaan – (HUOM – mallikerran lk:t 

ja 2 o yht kavennukset kuuluvat yhteen, mikäli molempia ei voi tehdä, neulotaan 
ylimääräisillä s.oilla sileää oikeaa) 

Neulo kunnes puikolla on jäljellä 3 s, neulo 2 o yht, 1 o (rs). Käänny ja neulo 
seuraava krs nurin. Toista kavennukset joka 2. krs:lla, kunnes V-pääntien reunassa 
on tehty 5 kavennusta. Toista jatkossa kavennukset joka 4. krs:lla. SAMAAN AIKAAN 

kun työn korkeus on 32 (33) 34 (35) 36 cm, jaa työ kädenteitä varten:  
Neulo oikean etukappaleen 38 (44) 50 (56) 62 s, jätä takakappaleen 87 (99) 111 

(123) 135 s ja vasemman etukappaleen 38 (44) 50 (56) 62 s odottamaan ja neulo 
oikea etukappale valmiiksi.  
 

Oikea etukappale: Toista V-pääntien kavennuksia joka 4. krs:lla kunnes työssä on 
jäljellä 29 (33) 37 (41) 43 s. Jatka neuloen kunnes työ on annetun valmiin pituuden 

mittainen. Jätä s:t odottamaan.  
Vasen etukappale: Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi.   
 

Takakappale: 87 (99) 111 (123) 135 s. Jatka neuloen, kunnes kappale on 3 cm 
lyhyempi kuin annettu valmis pituus. 

Jätä pääntietä varten keskimmäiset 17 (21) 25 (29) 37 s apulangalle ja neulo 
molemmat puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 

3,2,1 s = työssä on jäljellä 29 (33) 37 (41) 43 s. Kun työ on annetun valmiin pituuden 
mittainen, jätä s:t odottamaan. – HUOM – mallikerran lk:t ja 2 o yht kavennukset 
kuuluvat yhteen, mikäli molempia ei voi tehdä, neulotaan ylimääräisillä s:oilla sileää 

oikeaa.  
Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 

 
Yhdistä olkasaumat neuloen: Aseta kappaleet op:t vastakkain. Ota kummankin olan 
s:t omille puikoilleen. Neulo ylimääräisellä puikolla s:t kummaltakin puikolta oikein 

yhteen ja päätä s:t samalla. Yhdistä toisen olan s:t samalla tavalla.  
 

Pääntienreunus: Poimi pääntien s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 4 (saat siistimmän 
lopputuloksen jos käytät s:oiden poimimiseen pienempää puikkoa). Aloita s:oiden 
poimiminen V-pääntien alareunan keskisilmukasta, poimi 1 s jokaiselta krs:lta ja jätä 

n. joka 4. krs väliin, poimi s:t takakappaleen pääntien reunasta 1 s jokaisesta s:sta, 
neulo takakappaleen pääntien apulangalla olevat s:t oikein, poimi s:t takappaleen 

pääntien reunasta 1 s jokaisesta s:ta sekä poimi s:t V-pääntien reunasta 1 s jokaiselta 
krs:lta jättäen väliin joka 4. krs:n = n. 168 (174) 180 (186) 192 s.  
Neulo 1. krs ja tasaa samalla s-luku jaolliseksi 6 s:lla neulomalla tasavälein 2 s yht. 

1 o (V-pääntien keskisilmukka), 1 o, *3 n, 3 o*, toista * - * ja neulo lopuksi 3 n, 1 rs. 



2. krs: Neulo oikeat s:t oikein nurjat nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, nosta 2 s 
yhdessä neulomatta, kuten neuloisit ne oikein, 1 o, vedä 2 nostettua s neulotun yli.  

Toista 2. krs:ta, kunnes reunuksen korkeus on 3 cm. Päätä s:t neuloen joustinta. 
 
Kädentienreunukset: Poimi s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 4, (saat siistimmän 

lopputuloksen jos käytät poimimiseen pienempää puikkoa). Poimi 1 s jokaiselta krs:lta 
ja jätä n. joka 4. krs väliin. s-luvun tulee olla jaollinen 6 s:lla, 90 (96) 102 (108) 114 

s. Neulo 1. krs seuraavasti: 1 o (kädentien alareuna – laita s-merkki tämän s:n 
ympäri = krs:n alku), 1 o, * 3 n, 3 o *, toista * - * kunnes krs:lla on jäljellä 4 s:aa, 
neulo 3 n, 1 o. Neulo 2 krs:ta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Neulo lyhennettyjä 

krs:ia seuraavasti: Neulo kunnes krs:lla on jäljellä 7 s, käänny GSR-ohjeen mukaan, 
neulo kunnes krs:lla on jäljellä 8 s, käänny GSR-ohjeen mukaan. Toista kääntymiset 

kummassakin reunassa vielä 5 kertaa aina 6 s ENNEN edellistä kääntymiskohtaa, 
kunnes kummassakin reunassa on yhteensä 6 käännöstä (sis. ensimmäiset 2 
käännöstä). Neulo 1 krs kaikilla s:oilla. Muista neuloa kaikki ”tuplasilmukat” yhdeksi 

silmukaksi. Neulo vielä 2 krs:ta kaikilla s:oilla. Päätä s:t neuloen joustinta.  
 

Neulo toinen kädentienreunus samalla tavalla.  
 
Viimeistely: Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä työ kosteiden kankaiden väliin 

ja anna kuivua.   
 

 
   
Suunnittelija ja ohje: Sanne Lousdal  

 

 

 

 


