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Pääntienreunus: Luo 52 (58) s lyhyelle pyöröpuikolle nro 8. Laita krs:n alkuun s-

merkki ja neulo suljettuna 10 krs:ta joustinta ohjeen mukaan.  
1. lisäyskrs: Vaihda työhön pyöröpuikko nro 10 ja lisää seuraavasti: *1 o, 1 n, lisää 

1 s neuloen s:oiden välinen lankalenkki kiertäen o *, toista *-* koko krs:n ajan (= 78 
(87) s). Neulo lisätyt s:t nurin ja jatka neuloen joustinta kuten aikaisemmin 

neulomalla oikeat s:t kiertäen oikein joka 2. krs:lla.  
Neulo 6 (7) krs:ta joustinta, lisätyt s:t nurin. 
2. lisäyskrs: Neulo 1 lisäyskrs seuraavasti: *1 o tai kiertäen oikein mallineuleen 

mukaisesti, lisää 1 s, 2 n*, toista *-* koko krs:n ajan (= 104 (116) s). 
Neulo 7 (8) krs:ta joustinta, lisätyt s:t nurin.  

3. lisäyskrs: Neulo 1 lisäyskrs: *1 o tai kiertäen oikein mallineuleen mukaisesti, 3 n, 
lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n ajan (= 130 (145) s). 

Neulo 6 (6) krs:ta joustinta, lisätyt s:t nurin. 
4. lisäyskrs: Neulo 1 lisäyskrs: *1 o tai kiertäen oikein mallineuleen mukaisesti, lisää 

1 s, 4 n*, toista *-* koko krs:n ajan (= 156 (174) s).  
Neulo 5 (5) krs:ta ilman lisäyksiä.  

5. lisäyskrs: Neulo 1 lisäyskrs: 1 o tai kiertäen oikein mallineuleen mukaisesti, 5 n, 
lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n ajan (= 182 (203) s). 

Koko: 
 

S/M (M/L)     

Vartalonympärys: 
 

125 (135) cm     

Pituus: 
 

56 (58) cm     

Lanka: 
 

Cewec BLOOM (48% rayon, 44% villa, 8% polyakryyli, 100 
g = 140 m) ja DOLCE (60% kidmohair, 35% polyakryyli, 

5% polyesterimetalli, 50 g = 150 m)  
 

Langanmenekki:  
BLOOM väri 325 
DOLCE väri 702 

 

 
6 
6 

 

 
(7) kerää 
(7) kerää 

 

    

Puikot: 

 

Pyöröpuikko (40 ja 60 cm) nro 8 ja 10 mm 

 
Tiheys: n. 10 s sileää oikeaa neuletta 2-krt. langalla, Bloom + Dolce 

= 10 cm puikoilla nro 10 
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 

pienemmät puikot 
 

Lyhenteet: 
 

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

 
Huomioitavaa: 

 

Pusero neulotaan ylhäältä alaspäin yhtenä kappaleena 2-

krt. langalla, Bloom + Dolce 
 

Joustinneule: 1. krs: 1 o, 1 n (nurjien s:oiden määrä kasvaa työn 
edetessä) 

2. krs: 1 s kiertäen o, 1 n (nurjien s:oiden määrä kasvaa 
työn edetessä) 



Neulo 2 (4) krs:ta joustinta, lisätyt s:t nurin. 
Jaa työ hihoja varten: Neulo joustinta 29 (29) s:lla, jätä hihaa varten seuraavat 34 

(41) s s-pitäjälle, luo 6 uutta s:aa, neulo mallineuletta 57 (60) s:lla, jätä hihaa varten 
seuraavat 34 (41) s s-pitäjälle, luo 6 uutta s:aa, neulo lopuilla 28 (32) s:lla 

mallineuletta. Jatka neuloen miehustan 126 (133) s:lla.  
Kun työn korkeus on n. 48 (50) cm, vaihda työhön pyöröpuikko nro 8 ja neulo 

joustinta (1 o tai kiertäen o mallineuleen mukaisesti, 1 n). Kavenna 1. krs:lla 1 s 
jokaisessa nurjassa raidassa. Neulo yhteensä 10 krs:ta joustinta. Päätä s:t neuloen 

joustinta. 
 

Hihat: Ota hihan s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 10. Aloita krs 6 luodun s:n 
keskikohdasta, poimi 3 s luoduista s:oista, neulo joustinta 38 (41) s:lla kuten 
aikaisemminkin ja poimi lopuksi 3 s luoduista s:oista (= 44 (47) s). Laita s-merkki 

krs:n alkuun.  
Jatka neuloen suljettuna joustinta kaikilla s:oilla, myös kädentielle luoduilla 6 s:lla. 

Kun hihan pituus on 39 (40) cm mitattuna kädentieltä (tai se on halutun pituinen 
ennen joustinreunusta), vaihda työhön pyöröpuikko nro 8 ja neulo 10 krs:ta joustinta 

kuten puseron helmassa. Päätä s:t neuloen joustinta.  
 

Viimeistely: Päättele kaikki langanpäät np:lle. 
Pesu: Katso pesuohjeet vyötteestä. Levitä neule annettuihin mittoihin kosteiden 

kankaiden alle ja anna kuivua.  
 

 
Design Cewec 

 


