
1641/2  Tytön pusero ja hame LINEASTA 

 

Koko: 
 

2 (4) 6 (8) v   

Vartalonympärys, 

pusero: 
 

60 (66) 70 (74) cm   

Pituus, pusero: 
 

41 (44) 50 (54) cm   

Vyötärö (hyvin 

joustava): 
 

41 (44) 47 (50) cm   

Pituus, hame: 
 

29 (31) 35 (39) cm   

Lanka: 

 

Cewec LINEA (34% pellava, 29% puuvilla, 37% viskoosi - 

50 g = n. 215 m)  
 

Langanmenekki:  
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Muut tarvikkeet: Kuminauhaa  
 

Puikot, pusero 

 
Hame 

 

Pyöröpuikko nro 2½ mm (40 cm) ja 3 mm (40 ja 60 cm) 

Sukkapuikot nro 2½  
Pyöröpuikko nro 3 ja 3½ mm (60 cm) 

 
Tiheys 
Pusero: 

Hame: 
 

 

 
28 s ja 40 krs:ta sileää oikeaa = 10 cm puikoilla nro 3 

25 s ja 36 krs:ta sileää oikeaa = 10 cm puikoilla nro 3½    
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön pienemmät tai 

isommat puikot. 
 

Lyhenteet 

 

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

yhteen, lk = langankierto 
Lisää 1 s = nosta s:oiden välinen lankalenkki puikolle ja 

neulo se kiertäen oikein 
Tuplasilmukka = Käänny, nosta 1. silmukka neulomatta 
lanka työn edessä, vie lanka työn taakse siten että se 

muodostaa puikolle tuplasilmukan. Nämä ”2” s neulotaan 
myöhemmin yhteen. 

 
HUOM! 
 

Pusero ja hame neulotaan molemmat ylhäältä alaspäin. 



 

Hameen 
raitaneule 

15 krs värillä 32 lohi 
8 krs värillä 23 poltettu oranssi 
4 krs värillä 33 sienna 

2 krs värillä 34 punainen 
2 krs värillä 23 poltettu oranssi 

6 krs värillä 32 lohi 
10 krs värillä 33 sienna 

2 krs värillä 23 poltettu oranssi 
4 krs värillä 32 lohi 
2 krs värillä 34 punainen 

14 krs värillä 23 poltettu oranssi 
2 krs värillä 32 lohi 

2 krs värillä 34 punainen 
4 krs värillä 33 sienna.  
Aloita raitaneule alusta, jos haluat neuloa pitemmän 

hameen. 
 

 
Pusero 

Kaarroke: Luo 88 (92) 98 (98) s värillä 33 pyöröpuikolle nro 2½ (40 cm) ja laita s-

merkki krs:n alkuun. Neulo suljettuna 2 (2) 3 (3) cm 1o,1n-joustinta. 

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3 (40 cm) ja väri 32. Laita s-merkki 14 (15) 16 (16) 

s:n jälkeen (takakappale), 16 (16) 17 (17) s:n jälkeen (hiha), 28 (30) 32 (32) s:n 

jälkeen (etukappale), 16 (16) 17 (17) s:n jälkeen (hiha), loput 14 (15) 16 (16) s 

kuuluvat takakappaleeseen.  

 

Lisää 1. krs:lla puhvihihoja varten seuraavasti:  

Neulo takakappaleen s:t oikein, neulo hihan s:t seuraavasti *1 o, lisää 1 s* (toista *-* 

kunnes jäljellä on 1 hihan silmukka), 1 o (= työssä on 31 (31) 33 (33) s hihaa 

varten), neulo etukappaleen s:t oikein, neulo hihan s:t seuraavasti *1 o, lisää 1 s* 

(toista *-* kunnes jäljellä on 1 hihan silmukka), 1 o (= työssä on hihaa varten 31 

(31) 33 (33) s), neulo krs loppuun oikein (= 118 (122) 130 (130) s). 

 

Aloita raglan-lisäykset: 

1. krs: Neulo oikein 1 s:n päähän s-merkistä, lisää 1 s, 1 o, *1 o, lisää 1 s, neulo 

oikein 1 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, lisää 1 s, 1 o* (toista *-* yhteensä 3 

kertaa), 1 o, lisää 1 s, neulo krs loppuun oikein. 

2. krs: Oikein. 

Toista näitä kahta krs:ta yhteensä 24 (26) 28 (30) kertaa (= 310 (332) 354 (370) s). 

Vaihda työhön tarvittaessa pitempi pyöröpuikko.  

 

Jaa työ miehustaa ja hihoja varten: 

Neulo takakappaleen 38 (41) 44 (46) s oikein, jätä hihan 79 (83) 89 (93) s 

apulangalle, luo 8 (10) 10 (12) uutta s:aa, neulo etukappaleen 76 (82) 88 (92) s 

oikein, jätä toisen hihan s:t apulangalle, luo 8 (10) 10 (12) uutta s:aa ja neulo krs 

loppuun (= 168 (184) 196 (208) s). 

Jatka neuloen sileää oikeaa, kunnes työn korkeus on 17 (19) 24 (28) cm kädentieltä 

mitattuna. 

Pyöristetty helma: Laita s-merkki 42 (46) 49 (52) s:n ja 126 (138) 147 (156) s:n 

jälkeen (sivusaumat). 

Takakappale: (Neulotaan tasona pyöröpuikolla)  

Neulo oikein 4 s:n päähän ensimmäisestä s-merkistä. Käänny tuplasilmukalla. Neulo 

nurin 4 s:n päähän vastakkaisen sivun s-merkistä. Käänny tuplasilmukalla. *Neulo 

oikein 4 s:n päähän edellisestä kääntymiskohdasta ja käänny tuplasilmukalla. Neulo 



nurin 4 s:n päähän edellisestä kääntymiskohdasta ja käänny tuplasilmukalla*. Toista 

*-* kunnes kummallakin sivulla on 8 (8) 9 (10) käännöstä. Neulo viimeisen 

kääntymisen jälkeen oikein aina s-merkkiin asti ja neulo tuplas:oiden s:t oikein yht.   

Neulo etukappaleen helma samalla tavalla kuin takakappaleen helma. Neulo viimeisen 

kääntymisen jälkeen oikein aina krs:n loppuun asti. 

Vaihda työhön väri 33 ja neulo 1 krs oikein. Neulo lopuksi 4 (4) 5 (5) cm 1o,1n-

joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 

 

Hihat: 

Käytä pyöröpuikkoa nro 3 (40 cm). Kiinnitä väri 32 kädentietä varten luotujen s:oiden 

keskikohtaan. Poimi 4 (5) 5 (6) s, neulo oikein hihan 79 (83) 89 (93) s, poimi 

kädentieltä 4 (5) 5 (6) s (= 87 (93) 99 (105) s). Neulo suljettuna 2 (3) 4 (4) cm 

sileää oikeaa. 

Vaihda työhön puikot nro 2½ ja väri 33. Kavenna 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 48 

(52) 58 (64) s. 

Neulo 2 (2) 3 (3) cm 1o,1n-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. Neulo toinen hiha 

samoin. 

 

Viimeistely: Päättele langanpäät np:lle ja höyrytä pusero kostean kankaan läpi.  

 

Hame 

Vyötärö: Luo 160 (168) 176 (184) s pyöröpuikolle nro 3 värillä 33 ja neulo 4 (4) 5 

(5) cm 1o,1n-joustinta. 

 

Hame: Vaihda työhön puikko nro 3½ ja jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta 

seuraavasti: 

Neulo 1. krs:lla lisäykset: *1 o, lisää 1 s, 7 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n ajan (= 

200 (210) 220 (230) s). 

Neulo 1 krs oikein. 

 

Neulo raidallista siksak-neuletta: 

1. krs: *1 o, lisää 1 s, 3 o, 3 s kiertäen o yht, 3 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan. 

2.krs: Oikein. 

Toista näitä kahta krs:ta yhteensä 5 kertaa. 

 

Neulo 1 lisäyskrs seuraavasti: *1 o, lisää 1 s, 9 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan (= 240 (252) 264 (276) s). 

Neulo 1 krs oikein.  

 

Neulo nyt raidallista siksak-neuletta seuraavasti: 

1. krs: *1 o, lisää 1 s, 4 o, 3 s kiertäen o yht, 4 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan. 

2. krs: Oikein.  

Toista näitä kahta krs:ta yhteensä 5 kertaa. 

 

Neulo 1 lisäyskrs seuraavasti: *1 o, lisää 1 s, 11 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan (= 280 (294) 308 (322) s). 

Neulo 1 krs oikein.  

  

Neulo nyt raidallista siksak-neuletta seuraavasti: 

1. krs: *1 o, lisää 1 s, 5 , 3 s kiertäen o yht, 5 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan. 

2. krs: Oikein. 



Toista näitä kahta krs:ta yhteensä 5 kertaa. 

 

Neulo 1 lisäyskrs seuraavasti: *1 o, lisää 1 s, 13 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan (= 320 (336) 352 (368) s). 

Neulo 1 krs oikein.  

 

Neulo nyt raidallista siksak-neuletta seuraavasti: 

1. krs: *1 o, lisää 1 s, 6 o, 3 s kiertäen o yht, 6 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan. 

2. krs: Oikein.  

Toista näitä kahta krs:ta yhteensä 5 kertaa. 

 

Neulo 1 lisäyskrs seuraavasti: *1 o, lisää 1 s, 15 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n 

ajan (= 360 (378) 396 (414) s). 

Neulo 1 krs oikein.  

 

Jatka neuloen tällä tavalla (raidallista siksak-neuletta ja lisäyskrs:ia), kunnes hameen 

pituus on 23 (25) 28 (32) cm (tai se on halutun mittainen, -2 cm vyötäröltä) 

vyötäröltä mitattuna.  

Vaihda työhön väri 33. Neulo tasona 6 krs aina oikeaa aloittaen np:lta (jatka neuloen 

siksak-neuletta). Päätä s:t neuloen oikein np:n krs:lla.  

 

Viimeistely: Yhdistä helman reunuksen sauma.  

Kiinnitä kuminauha vyötärön joustimen np:lle neljällä ompeleella n. 1 cm välein. Päätä 

jokainen ommel solmulla. 

Höyrytä hame kostean kankaan läpi. 

 

Suunnittelija: Sisse Chyträus 

 


