
 

1631 Kesäpusero, Linea 
 
Koko:             S      (M)      L      (XL) 
Vartalonympärys:         90    (100)   110  (120)  cm  
Pituus:              54     (55)     56    (58)    cm  
Lanka:                   Linea (34% pellava, 29% puuvilla, 37% viskoosi, 50 g = 215 m), 

Cewec 

Langanmenekki:      2 (2) 2 (2) kerää, värinro 09 

1 (1) 2 (2) kerää, värinro 26 

1 (1) 2 (2) kerää, värinro 01  

1 (1) 2 (2) kerää, värinro 33 

1 (1) 2 (2) kerää, värinro 10 

Puikot:                  Pitkät puikot nro 3 ja pyöröpuikko nro 3, 40 cm 
Tiheys:                      27 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm 
 

Info: Pusero neulotaan hihasta hihaan, 1 etukappale ja 1 takakappale. 
 
Raitaneule: 
4 krs värillä 01 
2 krs värillä 10 
6 krs värllä 15 
2 krs värillä 26 
4 krs värillä 09 
4 krs värillä 15 
2 krs värillä 09 
6 krs värillä 01 
4 krs värillä 10 
2 krs värillä 01 
2 krs värillä 09 
4 krs värillä 26 
6 krs värillä 10 
2 krs värillä 15 
6 krs värillä 26 
6 krs värillä 09 
Toista raitaneuletta 
 
Etukappale (vasen hiha): Luo 50 (53) 56 (59) s värillä 09. Neulo 1 krs oikein = np. Neulo 
6 aina oikeaa. Jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta. Aloita SAMAAN AIKAAN 
lisäykset joka 2.krs:n lopussa (op:lla), 10 (11) 12 (13) x 1 s = 60 (64) 68 (72) s, = 
ensimmäinen hiha. Värivaihdot tehdään op:n krs:n alussa = olka. Luo neljän seuraavan 
op:n krs:n loppuun 20 (20) 20 (25) s =145 (149) 153 (157) s. Jatka neulomalla etukappale, 
alareunan 10 s:lla neulotaan koko ajan aina oikeaa (kaiki koot). Kun työn korkeus on 34 
(39) 44 (49) cm (mitattuna työn alareunasta), aloita V-pääntien kavennukset: neulo 



jokaisen op:n krs:n alussa ja jokaisen np:n krs:n lopussa 2 s yhteen kunnes työssä on 
jäljellä 105 (109) 113 (117) s. Neulo etukappaleen toinen puoli peilikuvaksi. Päätä s:t.  

Takakappale (oikea hiha): Neulo etukappaleen peilikuvaksi. Pidä huolta, että raidat 
kohdistuvat olalla. Huom! Takakappaleen pääntie neulotaan eri tavalla kuin etukappaleen 
pääntie.  

Takakappaleen pääntie: Kun työn korkeus on 34 (39) 44 (49) cm (mitattuna työn 
alareunasta), Päätä op:n krs: ensimmäiset 5 s. Neulo lopuilla s:oilla kunnes pääntie on 
yhtä leveä kuin etukappaleen pääntie. Luo työn yläreunaan 5 uutta s:aa, ja neulo 
takakappale valmiiksi.  

Viimeistely: Ompele olka- ja sivusaumat. Poimi pääntieltä s:t pyöröpuikolle (aloita olalta), 
44 s V-pääntien keskikohtaan asti, laita s-merkki, 44 s V-pääntien toisesta reunasta ja 52 s 
takakappaleen pääntieltä. Laita s-merkki. *Neulo 1 krs nurin ja 1 krs oikein ja kavenna 
keskellä edessä 1 s s-merkin mol.puolin*, toista *-* vielä kerran. Päätä s:t neuloen oikein. 
Kostuta neule ja levitä annettujen mittojen mukaan kuivumaan tasaiselle alustalle. 

Mallin sunnittelu ja ohje: Jette Strombski 


