
 

 

Malli 1602/5 Pitsineulepusero Lineasta 

 
Koko:                                  S     (M)     L      (XL)  

 

Vartalonympärys:           (86)  100   (120)  137 cm 

 

Pituus:                              (50)   51     (53)    55 cm 

 

Langanmenekki:               3        4     ( 4 )    4 kerää Cewec Lineaa, väri 11  

 

Koostumus:                       37 % viskoosi, 34 % pellava, 29 % puuvilla 

                         50g = 215 m 

 

Puikot:                               Neulepuikot nro 4 + 5, sekä virkkuukoukku nro 3   

                          Silmukanpitäjä 

 

Tiheys:  27 s pitsineuletta 1-krt.langalla puikoilla nro 5 = 10 cm. 

Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön pienemmät tai isommat puikot.  

 

Huom! Pusero on neulottu sekä 1-krt. ja 2-krt.langalla   

 

Rs: Neulo 1. ja viimeinen silmukka oikein jokaisella krs:lla.  

 

Mallineule: 

1.krs: Neulo krs:t 1-12 1-krt.langalla. 1 rs, 4 x (2 o yhteen), lk, 7 x (1 

o, lk), 4 x (2 kiertäen o yhteen)*, toista *-* yhteensä 5(6)7(8) kertaa, 

neulo krs:n loppuun 1 rs. 

2.krs: 1 rs, 115(138)161(184) n, 1 rs.  

Toista krs:ia 1-2 yhteensä 6 kertaa.  

13-16.krs: Oikein 2-krt.langalla.  

17-18.krs: Oikein 1-krt.langalla. 

Toista krs:ia 1-18. 

 

 

 

 

 

 



Takakappale: 

Luo puikoille nro 4 2-krt.langalla (62)66(70)74 s. Neulo joustinta: 1 rs, 

2 o, 2 n*, toista *-* koko krs ajan, neulo krs:n loppuun 1 rs. Kun 

joustimen korkeus on 10 cm, vaihda työhön puikot nro 5. 

Neulo 2 krs sileää oikeaa 1-krt.langalla, ja lisää samalla tasavälein s-

luvuksi (117)140(163)186 s. Neulo mallineuletta ohjeen mukaan 

kunnes työn korkeus on (46)47(49)51cm. Päätä pääntietä varten 

keskimmäiset (37)46(57)66 s. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi.  

Päätä vielä pääntien reunassa 1 s jotta mallikerran s-luku säilyy 

oikeana, eli langankiertojen ja kavennusten lukumäärän tulee olla 

sama. Kun työn korkeus on (51)52(54)56 cm, jätä s:t s-pitäjälle. 

Neulo toinen puoli peilikuvaksi.   

 

Etukappale:  

Neulo kuten takakappale. Kun työn korkeus on (37)38(40)42 cm, 

päätä keskimmäiset (33)42(53)62 s. Neulo mol. puolet erikseen 

valmiiksi.  

Päätä pääntien reunassa joka 2.krs:lla 3 x 1 s.  

Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, jätä s:t s-pitäjälle. 

Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Viimeistely:  

Yhdistä olkasaumat neuloen, ja päätä s:t samalla.  

Levitä neule mittojen mukaisesti kostean liinan alle, ja anna kuivua. 

Ompele sivusaumat, jätä n. 22 cm kädenteitä varten.  

 

Pääntien- ja kädenteiden reunukset: Virkkaa 1-krt.langalla.  

Virkkaa pääntielle ja kädenteille 1 krs ks:oita. Virkkaa lopuksi 1 krs 

rapuvirkkausta (ks:oita vasemmalta oikealle). 

Päättele kaikki langanpäät np:lle. 

 


