1640

Pusero

Koko:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Vartalonympärys: 88

(96)

104

(116)

128 cm

Pituus:

57

(58)

59

(60)

61 cm

Langat:

Cewec ANISIA (76% mohair, 24% polyamidi - 25g = 235m)
ja
Cewec LINEA (37% viskoosi, 34% pellava, 29% puuvilla 50g = 215m)

Langanmenekki:
ANISIA väri 31
LINEA väri 25

4
4

Puikot:

Pyöröpuikko nro 4½ mm (40 ja 60 cm)

Tiheys:

20 s joustinneuletta puikoilla nro 4½ = 10 cm
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön pienemmät tai isommat puikot.

Lyhenteet:

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

HUOM:

Pusero neulotaan alhaalta ylöspäin, kaarroke raglankavennuksilla.
Pusero neulotaan 2-krt. langalla, Anisia + Linea

Joustinneule:
(toista)

1. krs: 1 o, *2 n, 2 o*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä
1 s, 1 o
2. krs: oikein

Pitsineule:

Kts ruutupiirros

(4)
(5)

5
6

(5)
(6)

6 kerää
7 kerää

Miehusta: Luo 176 (192) 208 (232) 256 s pyöröpuikolle nro 4 ½ (60cm). Neulo 1 krs
oikein ja laita s-merkit seuraavasti: Laita s-merkki (krs:n alku), 88 (96) 104 (116)
128 o, laita s-merkki (sivusauma), 88 (96) 104 (116) 128 o.
Neulo suljettuna joustinta kunnes työn korkeus on 35 cm. Päätä kädenteitä varten
seuraavasti: Päätä 3 (3) 4 (4) 5 s, neulo 3 (3) 4 (4) 5 s:n päähän seuraavasta smerkistä, päätä 6 (6) 8 (8) 10 s, neulo 3 (3) 4 (4) 5 s:n päähän seuraavasta smerkistä, päätä 3 (3) 4 (4) 5 s (= työssä on nyt jäljellä 82 (90) 96 (108) 118 s sekä
etu- että takakappaletta varten). Jätä työ odottamaan.
Hihat: Luo 65 (69) 73 (75) 77 s pyöröpuikolle nro 4 ½ (40 cm). Laita s-merkki (krs:n
alku). Neulo 1 krs oikein ja jatka neuloen pitsineuletta (kts ruutupiirros) seuraavasti:
mallineuletta 2 (4) 1 (2) 3 r, 61 (61) 71 (71) 71 s:lla, 2 (4) 1 (2) 3 o. Jatka neuloen,
kunnes hihan pituus on n. 38 cm, lopeta joko ruutupiirroksen 7. tai 15. krs:n jälkeen.
Päätä seuraavasti: Päätä 3 (3) 4 (4) 5 s, neulo 3 (3) 4 (4) 5 s:n päähän s-merkistä,

päätä 3 (3) 4 (4) 5 s (= 59 (63) 65 (67) 67 s). Jätä työ odottamaan ja neulo toinen
hiha samalla tavalla.
Kaarroke: Neulo kaikilla s:oilla joustinta! Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle:
Laita s-merkki (krs:n alku), 82 (90) 96 (108) 118 s (takakappale), laita s-merkki, 59
(63) 65 (67) 67 s (vasen hiha), laita s-merkki, 82 (90) 96 (108) 118 s (etukappale),
laita s-merkki, 59 (63) 65 (67) 67 s (oikea hiha) (laita krs:n alkuun erivärinen smerkki).
Jatka neuloen joustinta, neulo ensin 4 krs:ta ja aloita sen jälkeen raglan-kavennukset:
1. krs: *1 o, 2 o yht, neulo joustinta 3 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 2 s
kiertäen o yht, 1 o, siirrä s-merkki*, toista *-* koko krs:n ajan (= krs:lla on
kavennettu 8 s)
2. krs: *1 o, neulo joustinta 1 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, 1 o, siirrä smerkki*, toista *-* koko krs:n ajan.
Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 23 (24) 25 (26) 27 kertaa (= 98 (114) 122 (142) 154
s).
Neulo 1 krs ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 90 (100) 110 (110) 120 s. Päätä
s:t neuloen oikein.
Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Pese neule ja
levitä kuivumaan pyyheliinan päälle annettujen mittojen mukaan. Katso pesuohjeet
vyötteestä.
Suunnittelu ja ohje: Strombski

