
4700 Pusero 

 

Etu-/takakappale: 

Luo 116 (124) 140 (148) 156 s pyöröpuikolle nro 6 (80cm). Neulo suljettuna 

mallineuletta. Laita mol. sivulle s-merkit, ensimmäinen s-merkki krs:n alkuun ja 

seuraava 58 (62) 70 (74) 78 s:n jälkeen.  

Kun työn korkeus on 35 (35) 35 (36) 38 cm (tai se on halutun mittainen), päätä 

kädenteitä varten seuraavasti: Päätä 3 s, neulo 3 s:n päähän s-merkistä, päätä 6 s, 

neulo 3 s:n päähän s-merkistä, päätä 3 s (= 52 (56) 64 (68) 72 s taka- ja 

etukappaletta varten. Jätä työ odottamaan.  

 

Hihat: 

Luo 28 (30) 32 (32) 34 s sukkapuikoille nro 6. Neulo suljettuna mallineuletta. Laita 

krs:n alkuun s-merkki.   

Kun työn korkeus on 4 cm aloita lisäykset: 1 o, lisää 1 s, neulo 1 s:n päähän s-

merkistä, lisää 1 s, 1 o. 

Toista lisäykset 8 (7) 7 (6) 5 cm välein, kunnes työssä on 38 (42) 44 (46) 50 s. Kun 

hihan pituus on 47 cm (tai se on halutun mittainen), päätä seuraavasti: Päätä 3 s, 

neulo 3 s:n päähän s-merkistä, päätä 3 s (=32 (36) 38 (40) 44 s). Jätä työ 

odottamaan. 

Neulo toinen hiha samoin. 

Koko: S (M) L (XL) XXL  

Vartalonympärys: 89 (95) 108 (114) 120 cm  

Pituus: 
 

52 (54) 56 (58) 60  

Lanka: 

 

Cewec Bamboo Bloom Handpaints (48% bambu, 44% 

villa, 8% polyakryyli) 100 g = 140 m  

Langanmenekki:  

väri 305 
 

 

4 
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kerää 

Puikot 
 

Sukkapuikot ja pyöröpuikko (60 ja 80 cm) nro 6 

Tiheys 13 s = 10 cm puikoilla nro 6  
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 

pienemmät puikot 

Lyhenteet 

 

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

kerros, ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä 
nostettu silmukka neulotun yli, lisää 1 s: neulo s:oiden 

välinen lankalenkki kiertäen oikein 

HUOM! 

 
 

 

Neulottaessa kannatta ottaa huomioon, että malli venyy 

käytössä. jonkin verran pituutta. 
Pusero neulotaan suljettuna alhaalta ylöspäin ja hihat 

yhdistetään kaarrokkeeseen raglan-kavennuksilla.   

Mallineule Langan paksuus vaihtelee ja mallineule muodostuu siitä 

kun ”paksut” silmukat neulotaan nurin työn oikealla 
puolella. Kaikki muut silmukat neulotaan oikein. 



 

Kaarroke: 

Neulo kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle kaarroketta varten: Neulo takakappaleen 

s:t, laita s-merkki, neulo hihan s:t, laita s-merkki, neulo etukappaleen s:t, laita s-

merkki, neulo hihan s:t, laita s-merkki (tämä s-merkki on krs:n alussa ja voi olla 

erilainen kuin krs:n muut s-merkit) (= 168 (184) 204 (216) 232 s).  

Neulo 3 krs.  

Aloita raglan-kavennukset: 

*1 o, neulo 2 s o yht, neulo 3 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 1 ylivetokavennus, 

1 o, siirrä s-merkki *, toista *-* koko krs:n ajan (= krs:lla kavenettu 8 s). Neulo 1 

krs. 

Toista raglan-kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 12 (14) 16 (17) 19 kertaa (=72 

(72) 76 (80) 80 s). 

Neulo 6 (4) 4 (4) 4 krs ja päätä s:t. 

 
Viimeistely: 

Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Kastele neule ja levitä 

kuivumaan annettujen mittojen mukaan (kts pesuohjeet vyötteestä). 

  
Suunnittelu ja ohje: Jette Strombski 


