
5100          Pusero  

 

Koko:                         S           (M)            L             (XL) 

 

Vartalonympärys:     98         (108)         118        (128)cm 

 

Pituus:                       60         (62)            64          (66) cm 

 

Lanka                         Cewec Lido (36% villa), 28% puuvilla, 18% pellava, 18% bambu) 50 g = 

120 m 

 

Langanmenekki:  

Väri 02                       6             (6)              7             (8) kerää 
 

Puikot:                      Pyöröpuikko nro 3½ ja 4, pyöröpuikko nro 3½ 40 + 80 cm   

 

Tiheys:                      20 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 4 

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

 
 

Taka- ja etukappale: Luo 196 (216) 236 (256) s pyöröpuikolle nro 3½ ja neulo suljettuna 5 cm 
2o,2n-joustinta. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4. Jatka neuloen sileää oikeaa, kunnes työn korkeus 
on 36 (37) 38 (39) cm. 
Päätä kummallakin sivulla kädenteitä varten 10 (12) 14 (16) s ja jätä työ odottamaan. Työssä on nyt 
88 (96) 104 (112) s molempia kappaleita varten. 
 

Hiha: Luo 84 (92) 96 (100) s pyöröpuikolle nro 3½ ja neulo seuraavasti: 

1. krs: Sileää oikeaa 5 (6) 7 (8) s:lla, 1 n, 3 o, 1 n , neulo sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä 10 

(11) 12 (13) s, neulo 1 n, 3 o, 1 n, sileää oikeaa viimeisillä 5 (6) 7 (8) s:lla.                                                                                                                                                                               

2. krs: Kuten 1. krs. 

3.krs: Sileää oikeaa 5 (6) 7 (8) s:lla, *1 n, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o ja vedä nostettu silmukka 

niiden yli, 1 n*, neulo sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä 10 (11) 12 (13) s, toista *-* ja neulo 
sileää oikeaa viimeisillä 5 (6) 7 (8) s:lla. 

4.krs: Sileää oikeaa 5 (6) 7 (8) s:lla, **1 n, 1 o, lk, 1 o, 1 n**, neulo sileää oikeaa kunnes puikolla on 

jäljellä 10 (11) 12 (13) s, toista **-** ja neulo sileää oikeaa viimeisillä 5 (6) 7 (8) m s:lla. 
 
Vaihda työhön puikot nro 4. Toista näitä 4 krs:ta kunnes hihan pituus on 5 cm. Lopeta mallikerran 3. 
krs:lla ja päätä mallikerran 4. krs:lla hihan alasauman keskimmäiset 10 (12) 14 (16) s. Jätä työ 
odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavalla.  
 

Raglan-kavennukset: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 4= 324 (352) 372 ( 392) 
s. Laita s-merkki jokaiseen 4 yhdistämiskohtaan. 
 
Neulo mallineuletta kaikilla s:oilla: 
Neulo 5 ensimmäistä s:aa kuten mallineuleen 1. krs:lla, ***neulo 5 s:n päähän ensimmäisestä s-
merkistä, neulo mallineuletta kuten 1. krs:lla seuraavilla 10 s:lla***, toista ***-*** 2 seuraavan s-
merkin kohdalla ja neulo 5 s:n päähän krs:n lopusta, neulo 5 viimeistä s:aa kuten mallineuleen 1. 
krs:lla. 



Neulo seuraava krs kuten 2. krs, mallineuletta 5 s:lla s-pitäjien mol. puolin. 
SAMAAN AIKAAN: Aloita raglan-kavennukset: neulo mallineuletta 5 s:lla, *2 o yhteen, neulo 7 s:n 
päähän seuraavasta s-merkistä, nosta 1 s neulomatta , 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 
mallineuletta 10 s:lla*, toista *-* koko krs:n ajan ja neulo 5 viimeisellä s:lla mallineuletta. 
Jatka neuloen mallineuletta 10 s:lla jokaisen s-merkin kohdalla ja toista raglan-kavennukset joka 2. 
krs:lla (mallineuleen 2. ja 4. krs:lla), kunnes työssä on yhteensä 24 (26)28 (28) raglan-kavennusta = 
132 (144) 148 (168) s. 
Toista raglan-kavennukset jokaisella krs:lla yhteensä 4 (4) 5 (5) kertaa = 100 (112) 108 (128) s. 
 

Pääntienreunus: Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½ ja neulo 4 krs:ta sileää oikeaa. Päätä s:t. 

 

Viimeistely: Ompele kainalosaumat ja päättele kaikki langnpäät np:lle. Levitä neule kosteiden 

kankaiden alle ja anna kuivua.  
 

Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal 

 
   


