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Pink lady-pusero

Koko:
Vartalonympärys:
Pituus:

S
88
56

Lanka:

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

Langanmenekki
väri 05:

6

Puikot:

Pyöröpuikko 3½ ja 4

Tiheys:
Lyhenteet:

20 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 4
s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, lk =
langankierto
Kääntyminen: Nosta 1. s neulomatta lanka työn edessä,
kiristä lankaa niin että puikolle tulee
näkyviin ’kaksoissilmukka’. Kun lyhennetyt krs:t on
neulottu ja neulomista jatketaan kaikilla s:oilla,
neulo ’kaksoissilmukoiden’ reunat yhteen = 1 s.

Lyhennetyt krs:t
German Short Rows
tekniikalla:

(M)
(94)
(58)

(6)

L
100
60

7

(XL)
(110)
(62)

(8)

XXL
120 cm
64 cm

9 kerää

Taka/etukappale:
Luo 164 (176) 188 (208) 228 s pyöröpuikolle nro 3½. Neulo suljettuna seuraavasti:
1. krs: Neulo * 1 o, 1 n *, toista * - * koko krs:n ajan
2. krs: Neulo kaikki s:t oikein
Toista näitä kahta krs:ta yht. 5 kertaa ja neulo lopuksi 1. krs. Vaihda työhön
puikot nro 4.
Jatka neuloen sileää oikeaa neuletta. Kun työn korkeus on 5 cm, laita
merkkilangat kummallekin sivulle, 82 (88) 94 (104) 114 s mol. kappaletta
varten. Lisää seuraavasti: ** 1 o, lisää 1 s, neulo 1 s:n päähän s-merkistä,
lisää 1 s, 2 o (s-merkki on näiden 2 s:n välissä), lisää 1 s, neulo 1 s:n päähän
krs:n lopusta, lisää 1 s, 1 o **.
Kun työn korkeus on 10 cm, toista ** - **. Kun työn korkeus on 15 cm, toista
** - **. Työssä on nyt 176 (188) 200 (220) 240 s. Kun työn korkeus on 35 (36)
37 (38) 39 cm, päätä kädenteitä varten seuraavasti: Päätä krs:n ensimmäiset 5
s, neulo 5 s:n päähän s-merkistä, päätä 10 s, neulo 5 s:n päähän krs:n lopusta,
päätä viimeiset 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.
Hihat:
Luo 72 (76) 80 (84) 88 s puikolle nro 3½. Neulo reunus kuten miehustan helmassa.
Vaihda työhön puikko nro 4. Neulo sileää oikeaa kunnes hihan pituus on 8 cm. Päätä
hihan alasauman 10 keskimmäistä s:aa seuraavasti: Päätä krs:n ensimmäiset 5 s,
neulo 5 s:n päähän krs:n lopusta, päätä viimeiset 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo
toinen hiha samoin.
Kaarroke:
Ota hihat samalle pyöröpuikolle miehustan kanssa, kädenteitä varten päätettyjen 10
s:n yläpuolelle. Työssä on nyt 280 (300) 320 (348) 376 s. Neulo 1 (2) 3 (4) 5 krs:ta
ja tasaa viim. krs:lla s-luvuksi 280 (296) 320 (344) 376 s. Neulo 5 krs:ta. Neulo

lyhennettyjä krs:ia: Laita s-merkit etkappaleen keskimmäisten 40 s:n mol. puolin.
Neulo seuraavasti: Neulo s-merkkiin asti, käänny (käytä German short rowstekniikkaa – selitetty neuleohjeen yläosassa), neulo nurin toisella sivulla olevaan smerkkiin asti. Käänny (german short row), neulo 10 s päähän edellisestä
kääntymiskohdasta, käänny (german short row), toista toisella sivulla – 10 s ennen
edellistä kääntymiskohtaa. Käänny vielä kerran kummallakin sivulla, nyt 20 s:n
päässä s-merkeistä. Neulo 1 krs kaikilla s:oilla.
Kavenna seur. krs:lla: *6 o, 2 o yhteen*, toista * - * koko krs:n ajan = 245 (259)
280 (301) 329 s. Neulo 2 krs. Neulo seuraavat 5 krs:ta: *1 krs nurin, 1 krs oikein*,
toista vielä kerran ja neulo lopuksi 1 krs nurin. Kavenna seuraavalla krs:lla: *5 o, 2 o
yhteen*, toista * - * koko krs:n ajan = 210 (222) 240 (258) 282 s.
Neulo seuraavat 11 krs:sta mallineuletta:
1. krs: oikein
2. krs: *2 o yhteen, lk, lk, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka
neulotun yli, 2 o*, toista * - * koko krs:n ajan
3. krs: oikein – MUTTA neulo 1. lk nurin ja 2. lk oikein
4. ja 5. krs: oikein
6. krs: *2 o, 2 o yhteen, lk, lk, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu
silmukka neulotun yli*, toista * - * koko krs:n ajan.
7. krs: kuten 3. krs.
8. ja 9. neulotaan oikein.
10. krs: kuten 2. krs.
11. krs: kuten 3. krs.
Kavenna seuraavalla krs:lla: *4 o, 2 o yhteen*, toista * - * koko krs:n ajan =
175 (185) 200 (215) 235 s.
Neulo seuraavat 5 krs:ta: * 1 krs nurin, 1 krs oikein*, toista vielä kerran ja
neulo lopuksi 1 krs nurin.
Neulo 1 krs oikein. Kavenna seuraavalla krs:lla: *3 o, 2 o yhteen*, toista * - *
koko krs:n ajan = 140 (148) 160 (172) 188 s.
Neulo 11 krs:ta mallineuletta, MUTTA tasaa 1. krs:lla (neulotaan oikein) sluvuksi 138 (150) 162 (174) 186 s.
Kavenna seuraavalla krs:lla: *4 o, 2 o yhteen *, toista * - * koko krs:n ajan =
115 (125) 135 (145) 155 s. Neulo 1 krs oikein.
Neulo *1 krs nurin, 1 krs oikein*, toista * - * vielä kerran ja neulo lopuksi 1 krs
nurin.
S-koko: Jatka neuloen pääntienreunus ohjeen mukaisesti.
(M) L (XL) XXL-koko: Kavenna seuraavasti: *3 o, 2 o yhteen*, toista * - * koko
krs:n ajan = (100) 108 (116) 124 s.
Pääntienreunus:
S-koko: Neulo 1 krs oikein ja kavenna tasavälein s-luvuksi 100 s. Neulo * 1 krs
nurin, 1 krs oikein*, toista * - * vielä kerran ja päätä s:t neuloen oikein.
(M) L (XL) XXL-koko: Neulo 1 krs nurin ja kavenna samalla neulomalla 2 s n
yhteeen s-luvuksi (100) 105 (115) 120 s.
Neulo 1 krs oikein, 1 krs nurin, 1 krs oikein ja päätä s:t neuloen oikein.
Viimeistely: Yhdistä kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä
neule kosteiden liinojen alle ja anna kuivua.

Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal

