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Pusero röyhelöhihoilla, Linea

Koko:

S

(M)

L

Vartalonympärys:

88

(94)

100

Pituus:

55

Lanka:

Linea(37%viskoosi,34%pellava,29%puubilla,50g=215m), Cewec

Langanmenekki:

5

Puikot:

Pyöröpuikko nro. 3 ja 3½, 40 ja 60 cm

Tiheys:

26 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro. 3½ = 10 cm.
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot.

(57)

(5)

59

cm

cm

6

kerää, väri 26

Pusero neulotaan ylhäältä alaspäin.
Kaikki koot: Luo 144 s puikoille nro. 3. Neulo suljettuna 3 krs:ta nurin. Jaa työ etukappaleeksi,
takakappaleeksi ja hihoiksi: 2 n, 43 o, 2 n, = takakappale, laita s-merkki, 1 n, 23 oikein, 1 n = hiha,
laita s-merkki, 2 n, 43 o, 2 n = etukappale, laita s-merkki, 1 n, 23 o, 1 n = hiha, laita s-merkki.
Vaihda työhön puikot nro 3,5. Jatka neuloen oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Aloita samaan aikaan
raglan-lisäykset jokaisessa kappaleessa. Lisäykset tehdään jokaisen 2 nurjan s:n mol. puolin:
Nosta s:oiden välinen lankalenkki puikolle, ja neulo se kiertäen oikein = yksi lisäys. Kerroksen
aikana lisätään 8 s. Toista lisäykset joka 2.krs:lla.yht. 28 (30) 32 kertaa = 103 (107) 111 s taka- ja
etukappaleessa ja 81 (85) 89 s mol. hihassa. Jätä hihojen s:t s-pitäjille, ja jatka neuloen suljettuna
taka- ja etukappaletta. Neulo takakappaleen s:t ja luo kädentietä varten 11 (15) 19 uutta s:aa,
neulo etukappaleen s:t ja luo kädentietä varten 11 (15) 19 uutta s:aa = yht. 228 (244) 260 s. Neulo
luodut uudet s:t sileää nurin jokaisella krs:lla.
Kun työn korkeus on 6 cm kädentien alareunasta mitattuna, kavenna 1 s nurjien s:oiden mol.
puolin, ennen nurjia s:oita: neulo 2 s o yhteen, nurjien s:oiden jälkeen: Neulo 3 s kiertäen o yhteen,
krs:lla kavennetaan yht 4 s:aa. Toista kavennukset 3 cm välein yht. 5 kertaa. Kun työn korkeus on
23 cm kädentieltä mitattuna, lisää 1 s nurjien s:oiden mol. puolin. Toista lisäykset 2 cm välein yht.,
5 kertaa. Kun työn korkeus on 32 cm, tai se on halutun pituinen kädentieltä mitattuna, Vaihda
työhön puikot nro 3 ja neulo 3 krs:ta nurin. Päätä s:t työn np:lta.
Hihat: Luo hihan alaosaan 11 (15) 19 s puikoille nro 3,5 (40 cm). Työssä on nyt 92 (100) 108 s.
Neulo 8 krs sileää oikeaa.
Röyhelö: Jatka neuloen sileää oikeaa. Neulo seuraavalla krs:lla jokainen s kahteen kertaan. Neulo
10 krs:ta. Vaihda työhön puikot nro 3. Neulo 3 krs:ta nurin. Päätä s:t työn np:lta.
Neulo toinen hiha samoin. Päätä s:t ja ompele kainalosaumat.
Virkkaa pääntielle ks-krs.
Mallin suunnittelu: Helle

