
3814-3     Pusero                                              

 
Koko:                2 v  4 v 6 v     

Vartalonympärys:               60 cm (60) cm 68 cm  
Hihanpituus:         22 cm (26) cm 28 cm  
Pituus:          34 cm (38) cm 44 cm  

 
Lanka:                     CewecTibet Yak – Merino (24 % jakki, 55 % merinovilla, 21 % polyamidi, 25 g =      
190 m 
 
Langanmenekki:       3             (3)                    4                          kerää, väri 10 
 
Puikot:                     Pyöröpuikko nro 4½, 60 cm, ja sukkapuikot nro 4½ 
 
Tiheys:    24 s ja 34 p krs:ta sileää oikeaa neuletta = 10X10 cm. Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda 
työhön isommat tai pienemmät puikot.  
 
Aaltoneule 1: 
 1. krs: *2 o yhteen (3 kertaa), lk, 1 o (6 kertaa), 2 o yhteen (3 kertaa)*, toista * - * koko krs:n ajan, 
(mallikerta on jaollinen 18 s:lla). 
2 – 4 krs oikein (sileää oikeaa neuletta). 
Toista näitä 4 krs:ta. 
 
Aaltoneule 2: 
1. krs: *2 o yhteen (4 kertaa), lk, 1 o (8 kertaa), 2 o yhteen (4 kertaa)*, toista * - * koko krs:n ajan, 
(mallikerta on jaollinen 24 s:lla). 
2 – 4 krs oikein (sileää oikeaa neuletta). 
Toista näitä 4 krs:ta. 
 
Aaltoneule 3: 
1. krs: *2 o yhteen (2 kertaa), lk, 1 o (4 kertaa), 2 o yhteen (2 kertaa)*, toista * - * koko krs:n ajan, 
(mallikerta on jaollinen 12 s:lla). 
2 – 4 krs oikein (sileää oikeaa neuletta). 
Toista näitä 4 krs:ta. 
 
Miehusta: 
Luo 144 (144) 162 s pyöröpuikolle nro 4½. Luomiskrs:n tulisi olla melko löyhä – voit käyttää s:oiden 
luomiseen isompaa puikkoa. Neulo 4 krs:ta aina oikeaa (= vuorotellen 1 krs nurin, 1 oikein), viimeisenä 1 krs 
oikein. Laita s-merkki krs:n alkuun. Neulo 16 krs:ta aaltoneuletta 1. Jatka neuloen sileää oikeaa ja kavenna 6 
v:een koossa 1 s takakappaleen ja 1 s etukappaleen puolella = 144 (144) 160 s. Jatka neuloen sileää oikeaa, 
kunnes työn korkeus on 22 (24) 27 cm. Laita s-merkki 72 (72) 80 s:n päähän krs:n alun merkistä = 
sivusauma. Päätä krs:n alussa 5 (4) 4 s, neulo 62 (64) 72 s = etukappale, päätä 10 (8) 8 s, neulo 62 (64) 72 s = 
takakappale, päätä 5 (4) 4 s. Jätä työ odottamaan. 
 
Hihat: 
Luo 36 (36) 40 s sukkapuikoille nro 4½ ja neulo reunus kuten miehustassa.  



Laita krs:n alkuun työn mukana kulkeva merkkilanka. Neulo aaltoneuletta 1.   
HUOM! Koko 6 v:  neulo 2 ensimmäisellä ja viimeisellä s:lla sileää oikeaa (ts. näillä s:oilla ei neulota 
mallineuletta).   
Lisää 6 krs:n jälkeen 1 s krs:n alussa ja lopussa ja toista lisäykset joka 7. (7.) 7. krs:lla (kaikki koot samoin) 
seuraavasti: 1 o, lk, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, lk, 1 o. Lisäykset näkyvät pienenä reikäkuviona. 
Toista lisäykset 5 (8) 8 kertaa = työssä on nyt 46 (52) 56 s. Kun hihan pituus on 24 (26) 30 cm tai se on 
halutun mittainen, päätä krs:n alussa 5 (4) 4 s, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 4 (4) 4 s, päätä s:t ja jätä työ 
odottamaan. Neulo toinen hiha samalla tavalla.  
 
Kaarroke: 
Ota kaikki kappaleet, takakappale – vasen hiha – etukappale – oikea hiha, samalle pyöröpuikolle = 198 (216) 
240 s. TÄRKEÄÄ! Merkitse krs:n alku siten, että aaltoneule jatkuu muuttumattomana. Neulo 2 krs:ta sileää 
oikeaa.  
2 v koko: HUOM! Kavenna 2 v koossa tasavälein 2. krs:lla s-luvuksi 162 s. Jatka neuloen aaltoneuletta 1. 
Koot (4) 6 v: Jatka neuloen mallineulettta 2. Toista mallikerta (3) 4 kertaa, MUTTA kavenna (12.) 16. krs:lla 
seuraavasti: *2 o, neulo 2 o yhteen*, toista * - * koko krs:n ajan = (162) 180 s. 
Tästä eteenpäin ohje koskee kaikkia kokoja. 
Jatka neuloen aaltoneuletta 1, toista mallikerta 4 (3) 4 kertaa, mutta kavenna 16. (12.) 16. krs:lla 
seuraavasti: *1 o, neulo 2 o yhteen*, toista * - * koko krs:n ajan = 108 (108) 120 s. Neulo aaltoneuletta 3, 
toista mallikerta 3 (3) 4 kertaa, mutta kavenna 12. (12.) 16. krs:lla seuraavasti: *2 o, neulo 2 o yhteen*, 
toista * - * koko krs:n ajan = 81 (81) 90 s. Neulo 0 (0) 4 krs:ta sileää oikeaa ja 6 krs:ta aina oikeaa (1 krs 
oikein, 1 krs nurin). Päätä s:t pitäen huolta ettei reunuksesta tule kireä. 
 
Viimeistely: 
Päättele kaikki langanpäät np:lle. Omple kainalosaumat.  
 
Suunnittelija: Lis Skov Isle 
 
 
 

 

 

 

 

                                                  

  

 


