
4303    Pusero aaltokuviolla, Papyrus 

Koko:   S       (M)       L       (XL) 

Vartalonympärys:        110   (110)    120     (130)     cm     

Pituus:            51     (51)       51      (51)       cm 

Lanka:                 Papyrus (78 % puuvilla, 22 % silkki, 50 m = 120 m), Cewec 

Langanmenekki:     9       (9)         10       (10)        kerää,     väri 16  

Puikot:                 Pitkät puikot nro 3,5 ja nro 4  

Tiheys:                       21 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 4 = 10 cm  

Aaltoneule:  

1.krs (op): neulo 2 s kiertäen oikein yhteen 9 kertaa, (lk, 1 o) yht. 17 kertaa, 1 lk, neulo 2 s o 

yhteen 9 kertaa 

2.krs: nurin 

3.krs: oikein 

4.krs: nurin  

5.-8.krs: oikein 

Toista näitä 8 krs:ta. 

Pusero neulotaan ylhäältä alaspäin.  

Takakappale: Luo 108(108)118(128) s puikoille nro 3,5. Neulo 5 krs:ta aina oikeaa. 1.krs = np. 

Vaihda työhön puikot nro 4. Jatka neuloen sileää oikeaa, ja lisää 1.krs:lla tasavälein s-luvuksi 

116(116)126(136) s. Kun työn korkeus on 49 cm, tai se on halutun mittainen, vaihda työhön puikot 

nro 3,5 ja neulo aina oikeaa. Neulo 6 krs:ta, ja kavenna 1.krs:lla (= op) tasavälein s-luvuksi 

108(108)118 (128) s. Päätä s:t op:lla. 

Etukappale: Luo 123(123)133(143) s puikoille nro 3,5. Neulo 5 krs:ta aina oikeaa. 1.krs = np. 

Vaihda työhön puikot nro 4 ja neulo seuraavasti: sileää oikeaa 35(35)40(45) s:lla, aaltoneuletta 53 

s:lla, sileää oikeaa 35(35)40(45) s:lla. Jatka neuloen tällä jaolla, kunnes etukappale on yhtä korkea 

kuin takakappale, sis. aina oikean neuleen. Päätä s:t op:n krs:lla, aaltoneuleen s:t keskellä edessä 

hiukan löyhemmin.  

Hihat: Yhdistä olkasaumat = sileät oikeat osuudet aaltoneuleen mol. puolin. Mittaa olkasaumasta 

22(23)23(24) cm kädenteitä varten ja poimi työn op:lta olkasauman mol. puolelta 44(46)48(50) s  

puikoille nro 4 = 88(92)96 (100) s hihaa varten. Neulo sileää oikeaa. Neulo mol. reunassa 2 s o 

yhteen joka 6.krs:lla kunnes työssä on jälellä 72(74) 76(78) s. Kun hihan pituus on 24(25)26(27) 

cm, vaihda työhön puikot nro 3,5 ja neulo aina oikeaa. Kavenna 1.krs:lla (= op) tasavälein 6 s. 

Neulo yht. 6 krs:ta. Päätä s:t. 



Viimeistely: Ompele hiha- ja sivusaumat.   

 
Malli: Cewec 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


