1636

Pusero

Koko:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Vartalonympärys:

87

(96)

107

(116)

127 cm

Pituus:

49

(52)

55

(58)

60 cm

Lanka:

Cewec LINEA (34% pellava, 29% puuvilla, 37% viskoosi), 50 g
= 215 m

Langanmenekki:
värinro 18

5

Puikot:

Puikot nro 3 ja 3,5

Tiheys:

26 s sileää oikeaa puikoilla nro 3,5 = 10 cm

Lyhenteet:

s = silmukka / o = oikein / n = nurin / krs = krs / lk =
langankierto /

Mallineule:

1.krs: 1 rs, *3 o, lk, nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä
nostettu s yhteen neulottujen yli, lk, 3 o*, toista *-*, 1 rs
2.p: nurin
3.p: 1 s, *lk, nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s
yhteen neulottujen yli*, toista *-*, 1 rs
4.p: nurin

Huomioitavaa:

Taka- ja etukappaleen pääntienreunukset neulotaan tasona
erikseen ja yhdistetään samalla kun ommellaan olkasaumat.

(5)

6

(7)

7 kerää

Takakappale: Luo 113 (125) 139 (151) 165 s puikoille nro 3.
Neulo 14 (15) 16 (17) 18 o (1.krs = np), 1o,1n-joustinta 85 (95) 107 (117) 129 s:lla,
14 (15) 16 (17) 18 o.
Neulo yhteensä 5 krs:ta tällä jaolla: reunimmaisilla s:oilla neulotaan sileää nurjaa
(oikein np:lla, nurin op:lla) ja keskimmäisillä s:oilla neulotaan joustinta.
Vaihda työhön puikot nro 3,5. Jatka neuloen sileää oikeaa (oikein op:lla, nurin np:lla)
keskimmäisillä 85 (95) 107 (117) 129 s:lla – ensimmäiset ja viimeiset 14 (15) 16
(17) 18 s neulotaan kuten aikaisemminkin.
Kun työn korkeus on 31 (32) 33 (34) 35 cm, päätä mol. sivulla kädenteitä varten
joka 2.krs:lla 3,3,2 (4,3,2) 4,4,3 (4,4,4,2) 5,4,4,3 s ja sitten 1 s 8 (10) 12 (12) 12
kertaa (= 81 (87) 93 (99) 109 s).
Kun kädentien korkeus on 7 (9) 11 (13) 13 cm, päätä pääntietä varten keskimmäiset
15 (15) 17 (17) 19 s. Neulo mol. puolet erikseen valmiksi.
Päätä vielä pääntien reunassa joka 2.krs:lla 3,3,3,3,3 (4,3,3,3,3) 4,4,3,3,3
(4,4,4,3,3) 4,4,4,4,3 s ja 1 s kunnes työssä on jäljellä 8 (10) 12 (12) 12 s.
Kun kädentien korkeus on 18 (20) 22 (24) 25 cm, päätä s:t.

Pääntienreunus: Poimi pääntieltä 86 (92) 98 (104) 110 s puikoille nro 3. Neulo 1 krs
oikein työn np:lta.
Neulo mallineule 4 kertaa – viimeinen krs neulotaan oikein työn np:lta.
Päätä s:t neuloen oikein (op:n krs).
Etukappale: Neulo kuten takakappale, mutta kun työn korkeus on 29 (29) 30 (31)
31 cm, jätä keskimmäinen silmukka s-pitäjälle. Neulo mol. puolet erikseen valmiksi.
Päätä kädentietä varten samoin kuin takakappaleessa.
Päätä pääntien reunassa 1 s jokaisella op:n krs:lla 25 kertaa, ja sitten joka 4.krs:lla
kunnes työssä on jäljellä 8 (10) 12 (12) 12 s ja etukappale on yhtä korkes kuin
takakappale.
Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Pääntienreunus: Poimi s:t puikoille nro 3 seuraavasti: 47 (53) 59 (65) 71 s ylhäältä
alas V-pääntien reunasta, laita s-merkki, poimi 1 s, ota silmukka s-pitäjältä, poimi 1
s, laita s-merkki, poimi 47 (53) 59 (65) 71 s V-pääntien toisesta reunasta.
Neulo 1 krs oikein työn np:lta.
Neulo mallineuletta kuten takakappaleessa – mutta neulo s-merkkien väliset 3 s
seuraavasti: Nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s yhteen neulottujen yli.
Siirrä s-merkit jälleen 3 keskimmäisen s:n mol. puolin. Toista kavennus jokaisella
op:n krs:lla.
Neulo mallineule peilikuvana pääntien toisessa reunassa, jotta reunuksesta tulee
symmetrinen.
Neulo mallineule 4 kertaa, kuten takakappaleessa – viimeinen krs neulotaan oikein
työn np:lta.
Päätä s:t neuloen oikein (op:n krs).
Hihat: Luo 98 (104) 110 (114) 118 s puikolle nro 3. Neulo 5 krs 1o,1n-joustinta.
Vaihda työhön puikot nro 3,5.
Neulo sileää nurjaa (nurin op:lla, oikein np:lla).
Neulo 2 (2) 4 (4) 6 krs:ta ja aloita hihan pyöriön kavennukset:
Päätä 7 (7) 7 (8) 8 s 2 kertaa, 2 s 7 (7) 8 (8) 9 kertaa ja 1 s kunnes työssä on jäljellä
20 (24) 28 (32) 34 s.
Päätä loput s:t.
Viimeistely: Yhdistä olkasaumat. Kiinnitä hihat paikoilleen ja ompele hiha- ja
sivusaumat.
Pese neule, levitä annettuihin mittoihin tasaiselle alustalle ja anna kuivua. Pesuohjeet
löytyvät vyötteestä.

