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BIBI 

MALLI 4920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
KOKO                                            XS (S-M) L-XL 

VARTALONYMPÄRYS, CM                      84 (100) 116  

PITUUS, CM                                            54 (54) 54-62  

 

LANGANMENEKKI  

väri 03                                            4 (5) 6  kerää  

 

LANKA    

CEWEC Jeans (100% kierrätyspuuvilla) 50 g = 155 m 

 

PUIKKOSUOSITUS   

Pyöröpuikot nro 3 ja 3½ - 80 cm 

 
TIHEYS   

24 s x 38 krs sileää oikeaa neuletta = 10 x 10 cm puikoilla nro 3½ 

Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot.  
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OHJE 

 

INFO 

Bibi on ruutukuvioinen pusero, jossa vuorottelevat sileät oikeat ja sileät nurjat ruudut. Voit halutessasi 

neuloa sen myös kokonaan sileänä oikeana neuleena. Pusero neulotaan alhaalta ylöspäin. Puserossa on 

holkkihihat ja moderni, leveä olkalinja.  

Ohjeessa on 3 kokoa, joihin 20 s x 30 krs:n neliöt soveltuvat. Kokoa on kuitenkin helppo muuntaa 

neulomalla isompia tai pienempiä ruutuja ja muuttamalla s-lukua niiden mukaisesti sekä tekemällä 

kädenteiden ja pääntien kavennukset ohjeen mukaan.  

 

LYHENTEET 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen, op = oikea puoli, rs = reunasilmukka 

 

MIEHUSTA 

Luo 200 (240) 280 s pyöröpuikolle nro 3 ja neulo suljettuna joustinta *1 o, 1 n*. Toista *-* kunnes joustimen 

korkeus on 6 cm. Halutessasi voit neuloa lyhyemmän tai pitemmän joustimen.  

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½ ja aloita ruutujen neulominen. Laita merkkilanka krs:n alkuun. Tämä on 

toinen sivu. Laita toinen merkkilanka toiselle sivulle 100 (120) 140 s:n päähän. Neulo 10 o, ja sen jälkeen 

*20 n, 20 o*, toista * - * kunnes puikolla on jäljellä 10 s, jotka neulotaan oikein. Jatka tällä jaolla kunnes 

ruutujen korkeus on 30 krs:ta. Jokainen ruutu on 20 s ja 30 krs:ta ja ne neulotaan vuorotellen sileää oikeaa 

ja sileää nurjaa neuletta = 20 o, 20 n, krs:n ympäri 30 kertaa, sen jälkeen ruutujen paikkoja vaihdetaan, 30 

krs:ta 20 n (oikeiden s:oiden yläpuolelle), 20 o (nurjien s:oiden yläpuolelle). Jatka neuloen mallineuletta, 

kunnes työssä on korkeussuunnassa 3 ruutua. Neulo XL-kokoa varten vielä yksi ruuturivi (tai neulo 

miehustasta haluamasi mittainen).  

Päätä kädenteitä varten seuraavasti: 

Päätä merkkilankojen molemmin puolin 3 s = 6 s kumpaakin kädentietä varten. 

Jätä etukappaleen 94 (114) 134 s odottamaan ja neulo ensin takakappale valmiiksi. 

 

TAKAKAPPALE 

Jatka neuloen tasona ja päätä vielä kädenteiden reunoissa joka 2. krs:lla 2,2,1,1, s – neulominen jatkuu 

kokonaisilla plus rs:lla = viimeinen s neulotaan jokaisella krs:lla oikein ja ensimmäinen s nostetaan 

neulomatta kiertäen oikein (= rs) = 82 (102) 122 s. Jatka neuloen ruutumallia kunnes työ on 2 cm lyhyempi 

kuin annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 42 (46) 50 s odottamaan s-pitäjälle ja neulo 

molemmat puolet erikseen valmiiksi. 

Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten 17 (25) 33 s. Neulo 

kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen. Jätä s:t odottamaan s-pitäjälle.  

Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 

 

ETUKAPPALE 

Päätä kädenteiden reunoissa samoin kuin takakappaleessa. Työssä on nyt 82 (102) 122 s. Neulo kunnes 

työ on 11 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus. Jätä pääntietä varten keskimmäiset 8 (12) 16 s 

odottamaan s-pitäjälle ja neulo molemmat puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. 

krs:lla 3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten 17 (25) 33 s. Neulo kunnes työ on annetun 

valmiin pituuden mittainen. Jätä s:t odottamaan s-pitäjälle. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.  
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VIIMEISTELY 

Yhdistä olkasaumat seuraavasti: Ota s-pitäjillä odottavat s:t puikoille, olat op:t vastakkain. Käytä 

ylimääräistä puikkoa ja neulo s:t oikein yhteen sekä päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olka samalla tavalla.  

 

PÄÄNTIENREUNUS 

Aloita olkasauman kohdalta ja poimi pyöröpuikolle nro 3 1 s jokaisesta s:sta/krs:lta, mutta jätä väliin n. joka 

9. s/krs, sekä neulo etu- ja takakappaleen pääntien odottamassa olevat s:t. S-luvun tulee olla jaollinen 2:lla. 

Neulo suljettuna 1o,1n-joustinta kunnes pääntienreunuksen korkeus on 2,5 cm, päätä s:t neuloen joustinta. 

 

KÄDENTIENREUNUS 

Aloita kädentien keskikohdasta ja poimi pyöröpuikolle nro 3 1 s jokaisesta s:sta/krs:lta, mutta jätä väliin n. 

joka 9. s/krs. S-luvun tulee olla jaollinen 2:lla. Neulo suljettuna 1o,1n-joustinta kunnes kädentienreunuksen 

korkeus on 2,5 cm, päätä s:t neuloen joustinta. 

 

Päättele kaikki langanpäät. Pese pusero vyötteen pesuohjeen mukaisesti ja anna kuivua tasona 

pyyheliinan päällä.  

 

CEWEC DESIGNTEAM - 2. PAINOS  

Mikäli julkaiset kuvia CEWEC-neuleistasi Instagramissa, olisimme iloisia jos merkkaat julkaisun #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 


