
 
 
3807-3 Simplicity-lapsen pusero 
 

Koko:  2 (4) 6 (8) 10/12 v 

Vartalonympärys: 63 (66) 72 (77) 82 cm 

Pituus:  38 (40) 44 (46) 48 cm 

Hihanpituus: 25 (27) 31 34 (37/39) cm 

Lanka:  Tibet (24 % jakki, 55 % merinovilla, 21 % polyamidi)  25 g = 

190 m.  

Langanmenekki: 3 (3) 4 (5) 6/6          kerää 

Puikot:   Pyöröpuikko nro 3 ja 3½ - 60 cm. Sukkapuikot nro 3 ja 3½

  

Tiheys:                  26 s sileää oikeaa = 10 cm puikoilla nro 3½ 

 

Raglan-kavennukset palmikoilla: Merkitse palmikoiden välissä oleva yhteenneulotut 

nurjat silmukat. Tee kavennukset näiden s:oiden (palmikot + merkkisilmukka) mol. 

puolin seuraavasti: 

Neulo krs:n alussa 1 n (= alun merkkisilmukka), neulo 2. s oikein 1. s:n takaa, neulo 1. 

s oikein ja siirrä molemmat s:t oikealle puikolle, 1 n, neulo 2 o yhteen. 

*Neulo 5 s:n päähän seuraavasta merkkisilmukasta, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, 

vedä nostettu silmukka neulotun yli, 1 n, neulo 2. s oikein 1. s:n edestä, neulo 1. s 

oikein ja siirrä molemmat s:t oikealle puikolle, neulo 1 n (merkkisilmukka), neulo 2. s 

oikein 1. s:n takaa, neulo 1. s oikein ja siirrä molemmat s:t oikealle puikolle, 1 n, 2 o 

yhteen *. Toista * - * 2 seuraavan merkkisilmukan kohdalla ja neulo 5 s:n päähän 

krs:n lopusta, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli, 1 n, 

neulo 2. s oikein 1. s edestä, neulo 1. s oikein ja siirrä molemmat s:t oikealle puikolle = 

krs:lla on kavennettu 8 s. 

Seuraava krs: Neulo sileää oikeaa ja raglan-kavennusten/palmikoiden kohdalla oikeat 

s:t oikein ja nurjat nurin. 

Miehusta: Luo 164 (172) 188 (200) 212 s pyöröpuikolle nro 3 ja neulo suljettuna 7 

krs:ta 1o,1n-joustinta.                                                                                                   

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½ ja neulo suljettuna sileää oikeaa neuletta, kunnes 

työn korkeus on 25 (27) 31 (34) 36 cm.                        

Laita s-merkit kummallekin sivulle, 82 (86) 94 (100) 106 s molempia kappaleita 

varten. Päätä kummallakin sivulla 8 s kädenteitä varten = 4 s s-merkkien mol. puolin 



= 76 (78) 86 (92) 98 s kumpaakin kappaletta varten. Jätä työ odottamaan ja neulo 

hihat.  

 

Hihat: Luo 46 (48) 50 (52) 54 s sukkapuikoille nro 3 ja neulo suljettuna 7 krs:ta 

1o,1n-joustinta. Vaihda työhön sukkapuikot nro 3½ ja jatka neuloen sileää oikeaa. 

Kun työn korkeus on 6 cm, aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n ensimmäisen ja viimeisen 

s:n mol. puolin. Toista lisäykset 5 (5) 4 (4) 4 cm välein, kunnes työssä on 54 (58) 62 

(66) 70 s. Kun hihan pituus on 25 (28) 31 (34) 37/39 cm, päätä alasauman 

keskimmäiset 8 s = 46 (50) 54 (58) 62 s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha 

samalla tavalla.  

Raglan-kavennukset: Neulo hihat samalle pyöröpuikolle miehustan kanssa, 

kädenteitä varten päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Neulo jokaisessa 4 

yhdistämiskohdassa 2 s NURIN (= 1 hihan silmukka ja 1 miehustan silmukka) = 

krs:lla on kavennettu 4 s – työssä on jäljellä 240 (252) 276 (296) 316 s. Nämä 4 

nurjaa silmukkaa ovat raglan-kavennusten merkkisilmukoita. Krs alkaa hihan ja 

takakappaleen yhdistämiskohdasta.  

Aloita raglan-kavennukset ja neulo palmikot ohjeen mukaisesti. Toista raglan-

kavennukset ja palmikot joka 2. krs:lla yhteensä 14 (15) 17 (18) 20 kertaa = työssä 

on jäljellä 128 (132) 140 (152) 156 s. 

Jätä pääntietä varten etukappaleen keskimmäiset 12 (14) 14 (16) 16 s s-pitäjälle 

odottamaan, neulo krs loppuun ja katkaise lanka.  

Krs alkaa nyt pääntien reunasta. Jatka neuloen tasona sileää oikeaa sekä raglan-

kavennukset/palmikot op:n krs:lla. Päätä vielä pääntien reunassa jokaisen krs:n 

alussa 3 s, yhteensä 3 kertaa kummassakin reunassa sekä jatka samaan aikaan 

raglan-kavennusten neulomista. Jätä s:t odottamaan.  

Pääntienreunus: Ota pääntien s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 3. Neulo odottamassa 

olevilla s:oilla sileää oikeaa ja raglan-silmukoilla seuraavasti:*1 n, 2 o yhteen, 1 n, 2 o 

yhteen* – n. 104 (108) 112 (116) 116 s. Jatka neuloen suljettuna 7 krs:ta 1o,1n-

joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.  

Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Levitä neule kosteiden kankaiden alle ja anna 

kuivua.  

                         

Suunnittelu ja ohje: 
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