
4318 Palmikkopusero 

 

Koko: S (M) L (XL) 

 

  

Vartalonympärys: 

 

88 (92) 100 (110) cm   

Pituus: 
 

52 (53) 56 (59)   cm   

Lanka: 

 

CEWEC PAPYRUS (78 % puuvilla, 22 % silkki, 50 g = 120 m)  

 
Langanmenekki: 7  (8) 8 (9) kerää 

Puikot 
 

Pyöröpuikko (40 & 80 cm) nro 3½ ja 4 
palmikkopuikko 

 
Tiheys 23 s x 30 krs sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 4 = 10 x 10 

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

 
Lyhenteet 

 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht = yhteen, 

lk = langankierto  
vkl = vasemmalle kääntyvä lisäys: työnnä vasen puikko 
etukautta ed. krs:n s:oiden välisen langan ali ja neulo nostettu 

lanka takakautta oikein.  
okl = oikealle kääntyvä lisäys: työnnä vasen puikko takakautta 

ed. krs:n s:oiden välisen langan ali ja neulo nostettu lanka 
etukautta oikein.  
vk = neulo lk kiertäen o/n (lisäys kääntyy vasemmalle) 

ok = nosta lk oikealle puikolle kuten neuloisit sen oikein, siirrä 
lk takaisin vasemmalle puikolle ja neulo o/n (lisäys kääntyy 

oikealle). 
käänny tuplasilmukalla = Käänny, nosta ensimmäinen 
silmukka neulomatta lanka työn edessä, vie lanka puikon yli 

työn taakse, näin puikolle on muodostunut tuplasilmukka. 
 

Huomioitavaa Pusero neulotaan yhtenä kappaleena ylhäältä alaspäin. 

Palmikon kierto 
vasemmalle: 

 
oikealle: 
 

 
Joustinmallineule: 

 
Jätä 2 s palmikkopuikolle työn eteen, neulo 2 o, neulo 

palmikkopuikon s:t oikein.  
Jätä 2 s palmikkopuikolle työn taakse, neulo 2 o, neulo 
palmikkopuikon s:t oikein.  

 
Neulo s-merkkien väliset 32 s:t seuraavasti (op): 2 n, *4 o, 2 

n*, neulo *-* yhteensä 5 kertaa. 
Neulo np:lla oikeat s:t oikein, nurjat nurin.  



Pääntienreunus: Luo 92 (100) 108 (116) s lyhyelle pyöröpuikolle nro 3½ (tee 
italialainen aloitus tai luo s:t tavalliseen tapaan). Laita s-merkki krs:n alkuun. Neulo 

joustinta: 1 o, 2 n, *2 o, 2 n*, toista *-* kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o.  
Neulo suljettuna 20 krs:ta joustinta (kaikki koot samoin). Lopeta viimeinen krs 1 s 
ennen krs:n alkua, ja neulo viimeinen silmukka yhteen krs:n 1. s:n kanssa. Merkitse 

tämä silmukka (= keskitaka ja krs:n 1. s). 
Kaarroke: Vaihda työhön pyöröpuikko nro 4 ja neulo lisäykset seuraavasti: (krs:n 1. 

s on jo neulottu) *2 n, 1 okl, 2 o, 1 vkl*, toista *-* yhteensä 11 (12) 13 (14) kertaa, 
1 okl neuloen n, 1 n, laita s-merkki (= keskietu), 1 n, 1 vkl neuloen n, *1 okl, 2 o, 1 
vkl, 2 n*, toista *-* yhteensä 11 (12) 13 (14) kertaa (= 137 (149) 161 (173) s). 

 
Jaa työ s-merkeillä etukappaleeksi, hihoiksi ja takakappaleeksi (krs alkaa 

takakappaleen keskikohdasta): 1 o, laita s-merkki, joustinmallineule (kts ohjeen 
yläpuolelta), laita s-merkki, 4 (10) 16 (22) o, (oikea hiha), laita s-merkki, 
joustinmallineule, laita s-merkki, 2 n, 1 lk kiertäen o (= keskietu), laita s-merkki, 

joustinmallineule, laita s-merkki, 4 (10) 16 (22) o (vasen hiha), laita s-merkki, 
joustinmallineule, laita s-merkki. 

Jatka neuloen jaon jälkeen seuraavasti: 
1. krs: *1 o, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, 4 (10) 16 (22) o, 
siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk*, toista *-*. 

2. krs: *1 o, neulo lk kiertäen o = vk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-
merkki, 4 (10) 16 (22) o, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, neulo lk 

kiertäen o = ok*, toista *-* 
 
Neulo lyhennetyt krs:t (neulotaan tasona): 

1. krs (op): 2 o, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk, 4 (10) 16 
(22) o, lk, siirrä s-merkki, neulo joustinmallineuleen 20 s, käänny tuplasilmukalla. 

2. krs (np): 1 o, joustinmallineuleen 18 s (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä 
s-merkki, neulo lk kiertäen = ok, 4 (10) 16 (22) n, neulo lk kiertäen n = vk, siirrä s-

merkki, joustinmallineule (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä s-merkki, neulo 
lk kiertäen nurin = ok, 3 n, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule (neulo oikeat s:t 
oikein, nurjat nurin), siirrä s-merkki, lk, 4 (10) 16 (22) n, lk, siirrä s-merkki, neulo 

joustinmallineuleen 20 s, käänny tuplasilmukalla. 
3. krs (op): 1 n, joustinmallineuleen 18 s, siirrä s-merkki, neulo lk kiertäen o = ok, 

neulo oikein seuraavaan langankiertoon asti ennen seuraavaa s-merkkiä, neulo lk 
kiertäen o = vk, siirrä s-merkki, 2 n, *palmikon kierto vasemmalle, 2 n*, toista *-* 
yhteensä 5 kertaa, siirrä s-merkki, neulo lk kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan 

s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, 2 n, *palmikon kierto oikealle, 2 n*, toista *-* 
yhteensä 5 kertaa, siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-

merkki, neulo joustinmallineuleen 14 s, käänny tuplasilmukalla. 
4. krs (np): 1 o, neulo joustinmallineuleen 12 s (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), 
siirrä s-merkki, neulo nurin seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-merkki, 

joustinmallineule (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä s-merkki, neulo lk 
kiertäen n = vk, neulo nurin seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, 

joustinmallineule (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä s-merkki, neulo nurin 
seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-merkki, neulo joustinmallineuleen 14 s (neulo 
oikeat s:t oikein, nurjat nurin), käänny tuplasilmukalla. 

5. krs (op): 1 n, joustinmallineuleen 12 s, siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-
merkkiin asti, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, neulo lk kiertäen o = 

ok, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, 



siirrä s-merkki, lk, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, neulo 
joustinmallineuleen 8 s, käänny tuplasilmukalla. 

6. krs (np): 1 o, joustinmallineuleen 6 s (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä 
s-merkki, neulo lk kiertäen n = vk, neulo nurin seuraavaan langankiertoon asti ennen 
seuraavaa s-merkkiä, neulo lk kiertäen n = ok, siirrä s-merkki, joustinmallineule 

(neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä s-merkki, neulo lk kiertäen n = vk, neulo 
nurin seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule (neulo oikeat 

s:t oikein, nurjat nurin), siirrä s-merkki, lk, neulo nurin seuraavaan s-merkkiin asti, lk, 
siirrä s-merkki neulo joustinmallineuleen 8 s (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), 
siirrä s-merkki, käänny tuplasilmukalla. 

7. krs (op): 1 n, neulo joustinmallineuleen 6 s (oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä 
s-merkki, neulo lk kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan langankiertoon asti ennen 

seuraavaa s-merkkiä, neulo lk kiertäen o = vk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, 
siirrä s-merkki, 1 kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-
merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, 

siirrä s-merkki, 2 n, käänny tuplasilmukalla. 
8. krs (np): 1 o, siirrä s-merkki, neulo nurin seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-

merkki, joustinmallineule (neulo oikeat s:t oikein, nurjat nurin), 1 kiertäen n = vk, 
neulo nurin seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule (neulo 
oikeat s:t oikein, nurjat nurin), siirrä s-merkki, neulo nurin seuraavaan s-merkkiin asti, 

2 o, käänny tuplasilmukalla. 
9. krs (op): 1 n, siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti. Olet nyt 

krs:n alussa.  
 
Aloita seuraava krs työn op:lta. 

 
1. krs (palmikonkierrot): 2 n, *palmikonkierto vasemmalle, 2 n*, toista *-* 

yhteensä 5 kertaa, siirrä s-merkki, lk, 1 kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan s-
merkkiin asti, lk, 2 n, *palmikon kierto oikealle, 2 n*, toista *-* yhteensä 5 kertaa, 

siirrä s-merkki, lk, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, 2 n, 
*palmikonkierto vasemmalle, 2 n*, toista *-* yhteensä 5 kertaa, siirrä s-merkki, lk, 
neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, 2 n, *palmikonkierto 

oikealle, 2 n*, toista *-* yhteensä 5 kertaa, siirrä s-merkki, lk, neulo oikein 
seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki. 

2. krs: joustinmallineule, siirrä s-merkki, 1 kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan 
langankiertoon asti ennen seuraavaa s-merkkiä, 1 kiertäen o = vk, siirrä s-merkki, 
joustinmallineule, siirrä s-merkki, 1 kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan 

langankiertoon asti ennen seuraavaa s-merkkiä, 1 kiertäen o = vk, siirrä s-merkki, 
joustinmallineule, siirrä s-merkki, 1 kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan s-

merkkiin asti, 1 kiertäen o =vk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, 1 
kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan langankiertoon asti ennen seuraavaa s-
merkkiä, 1 kiertäen o = vk, siirrä s-merkki.  

3. krs: joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, 
lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-

merkkiin asti, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk, neulo oikein 
seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, 
neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-merkki. 

4. krs: joustinmallineule, s-merkki, 1 kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan 
langankiertoon asti ennen seuraavaa s-merkkiä, 1 kiertäen o =vk, joustinmallineule, 

siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-merkki, 



joustinmallineule, siirrä s-merkki, 1 kiertäen o = ok, neulo oikein seuraavaan 
langankiertoon asti ennen seuraavaa s-merkkiä, 1 kiertäen o = vk, siirrä s-merkki, 

joustinmallineule, siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-
merkki. 
5. krs: joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, 

lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk, neulo oikein seuraavaan s-
merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk, neulo oikein 

seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki, joustinmallineule, siirrä s-merkki, lk, 
neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, siirrä s-merkki. 
6. krs: kuten 2. krs. 

7. krs: 2 n, *palmikonkierto vasemmalle, 2 n*, toista *-* yhteensä 5 kertaa, siirrä s-
merkki, lk, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, 2 n, *palmikonkierto oikealle, 

2 n*, toista yhteensä *-* 5 kertaa, siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-
merkkiin asti, siirrä s-merkki, 2 n, *palikonkierto vasemmalle, 2 n*, toista *-* 
yhteensä 5 kertaa, siirrä s-merkki, lk, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, lk, 

siirrä s-merkki, 2 n, *palmikonkierto oikealle, 2 n*, toista *-* yhteensä 5 kertaa, 
siirrä s-merkki, neulo oikein seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-merkki. 

8.-9. krs: kuten 4.-5. krs. 
10.-12. krs: kuten 2.-4. krs. 
 

Toista krs:ia 1.-12. kunnes työssä on 322 (350) 378 (406) s (= 32 s joustinmallineule, 
takakappaleen 65 (71) 77 (83) s sileää oikeaa, 32 s joustinmallineule, hihan 36 (44) 

52 (60) s sileää oikeaa, 32 s joustinmallineule, etukappaleen 57 (63) 69 (75) s sileää 
oikeaa, 32 s joustinmallineule, hihan 36 (44) 52 (60) s sileää oikeaa). 
 

Jatka neuloen ilman lisäyksiä, mutta tee palmikonkierrot joka 4. krs:lla kunnes 
takakappaleen mol. puolin on neulottuna 12 (13) 14 (15) palmikonkiertoa ja 

etukappaleen mol. puolin  11 (12) 13 (14) palmikonkiertoa. 
 

Jaa työ miehustaa ja hihoja varten seuraavasti: Jätä joustinmallineuleen 18 s 
apulangalle, neulo joustinmallineuleen viimeiset 14 s o, 65 (71) 77 (83) o, neulo 
seuraavan joustinmallineuleen ensimmäiset 14 s o (= 93 (99) 105 (111) s 

takakappaletta varten), jätä seuraavat 68 (76) 84 (92) s apulangalle hihaa varten (= 
joustinmallineuleen 18 s, oikea silmukka s-merkkien välissä, joustinmallineuleen 14 s), 

luo 8 (8) 10 (14) s, neulo joustinmallineuleen viimeiset 18 s o, 57 (63) 69 (75) o, 
neulo joustinmallineuleen ensimmäiset 18 s o (= 93 (99) 105 (111) s etukappaletta 
varten), jätä seuraavat 50 (58) 66 (74) s hihaa varten samalle apulangalle kuin 

ensimmäiset 18 s, luo 8 (8) 10 (14) s. 
Miehusta: (= 202 (214) 230 (250) s). Jatka neuloen sileää oikeaa, kunnes työn 

korkeus on 51 (52) 55 (58) cm – tai se on halutun mittainen miinus 1 cm – mitattuna 
keskeltä takaa. Kavenna viimeisellä krs:lla s-luvuksi 200 (212) 228 (248) s.  
Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½ ja neulo 1 cm 2o,2n-joustinta. 

Päätä s:t neuloen joustinta tai italialaisittain.  
 

Hihat: Ota odottamassa olevat hihan s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 4. Poimi 
kädenteitä varten luoduista s:oista 4 (4) 5 (7) s – aloita kädentien s:oiden 
keskikohdasta, neulo kaarrokkeen 68 (76) 84 (92) s o ja poimi kädentietä varten 

luoduista s:oista 4 (4) 5 (7) s (= 76 (84) 94 (116) s). Laita s-merkki krs:n alkuun ja 
jatka neuloen suljettuna sileää oikeaa.   



Kavenna 6. krs:lla seuraavasti: 1 o, 2 o yht, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, neulo 
2 s kiertäen o yht. 

Toista kavennukset joka 4. krs:lla yhteensä 4 (4) 4 (6) kertaa (= 68 (76) 86 (104) s). 
Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½ ja neulo 1 cm 2o,2n-joustinta. 
Päätä s:t neuloen joustinta tai italialaisittain. 

   
Suunnittelija ja ohje: Lis Skov Isle 


