
4903                    Pusero 

Koko: M (L)     
Vartalonympärys: 110 (120)      

Pituus: 53 (56)      
Lanka: Cewec ”Jeans”  100% kierrätyspuuvilla, värinro 27  

50 g = 155 m 

 
Langanmenekki:   8 (10) 

kerää 

    

Puikot Pyöröpuikko (80 cm) nro 3 ja 3,5 

Tiheys 24 s x 30 krs = 10 x 10 cm puikoilla nro 3,5  
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 

pienemmät puikot 
Lyhenteet 

 

s = silmukka, krs = krs, n = nurin 

Aina oikea neule suljettuna: 1 krs oikein, 1 krs nurin  
Huomioitavaa 

 
 

 

RN: ristiinneulotut s:t (kaikista ristiinneulotuista 

silmukoista käytetty lyhenne) 
 

RHrr: neulo 2. s oikein 1. s:n edessä, neulo sitten 1. s 
oikein, siirrä mol. s:t oikealle puikolle  

 
VVvv: neulo 2. s nurin 1. s:n edessä, neulo sitten 1. s 

nurin, siirrä mol. s:t oikealle puikolle 
 

RVrr: neulo  2. s oikein 1. s:n takaa, neulo sitten 1. s 
oikein, siirrä mol. s:t oikealle puikolle 
 

RHrv: neulo 2. s oikein 1. s:n edessä, neulo sitten 1. s 
nurin, siirrä mol. s:t oikealle puikolle  

 
VVrv: neulo 2. s oikein 1. s:n edessä, neulo sitten 1. s 

nurin, siirrä mol. s:t oikealle puikoille  
 

VHvv: neulo 2. s nurin 1. s:n takaa, neulo sitten 1. s 
nurin, siirrä mol. s:t oikealle puikolle (Voit myös käyttää 

palmikkopuikkoa silmukoiden ristiinneulomisessa, jätä 1 s 
palmikkopuikolle työn eteen, neulo 2. s nurin, neulo 

palmikkopuikolla oleva silmukka nurin) 
 

RVvr: neulo 2. s nurin 1. s:n takaa, neulo sitten 1. s 
oikein, siirrä mol. s:t oikealle puikolle (Voit myös käyttää 

palmikkopuikkoa silmukoiden ristiinneulomisessa, jätä 1 s 
palmikkopuikolle työn eteen, neulo 2. s nurin, neulo 

palmikkopuikolla oleva silmukka oikein) 
 
VHvr: neulo 2. s nurin 1. s:n takaa, neulo sitten 1. s 

oikein, siirrä mo. s:t oikealle puikolle (Voit käyttää 
palmikkopuikkoa silmukoiden ristiinneulomiseen, jätä 1 s 

palmikkopuikolle työn eteen, neulo 2. s nurin, neulo 
palmikkopuikolla oleva slmukka oikein) 



 

 

VVvr: neulo 2. s nurin 1. s:n edessä, neulo sitten 1. s 
oikein, siirrä mol. s:t oikealle puikolle  



Takakappale: 

Reunus: Luo 134 (146) s puikolle nro 3. Neulo 10 krs aina oikeaa.  
11. krs: 94 (100) o, 40 (46) n 

Mallineule: Vaihda työhön puikot nro 3,5 
1. krs: (op) 38 (44) o, RVrr, neulo krs loppuun nurin 

2. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, neulo krs loppuun nurin 
3. p: oikein RN:ään asti, 1 o, RVrr, neulo krs loppuun nurin 

4. p: oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, neulo krs loppuun nurin 
5. - 10. krs: toista 3. ja 4. krs:ta 
11. krs: RVvr, oikein RN:ään asti, 1 o, RVrr, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 2 s, 

RHrr 
12. krs: 1 n, VVvr, oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, nurin RN:ään asti, VVvr, 1 o 

13. krs: nurin RN:ään asti, 1 n, RVvr, oikein RN:ään asti, 1 o, RVrr, nurin 1 s:n 
päähän RN:stä, RHrr, neulo krs loppuun oikein 

14. krs: nurin RN:ään asti, 1 n, VVvr, oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, nurin 1 s 
päähän RN:stä, VVvr, neulo krs loppuun oikein 

Toista 13. ja 14. krs:ta kunnes 2 x RN kohtaavat 
 

1. krs: nurin RN:ään asti, 1 n, RVvr, oikein RN:ään asti, 1 o, RVrr, neulo krs loppuun 
oikein 

2. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, VHvr, VVrv, nurin 1 s:n päähän RN:stä, VVvr, 
neulo krs loppuun oikein  

3. krs: nurin RN:ään asti, 1 n, RVvr, oikein 1 s:n päähän RN:stä, RHrv, nurin RN:ään 
asti, 1 n, RVvr, neulo krs loppuun oikein 

4. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, oikein RN:ään asti, 1 o, VVrv, nurin 1 s:n 
päähän RN:stä, VVvr, neulo krs loppuun oikein 

Toista 3. ja 4. krs:ta kunnes 2 x RN kohtaavat 
 
Jatka neuloen seuraavasti: 

1. krs: nurin RN:ään asti, 1 n, RHrr, nurin RN:ään asti, 1 n, RVvr, neulo krs loppuun 
oikein 

2. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, VHvr, oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, VVvv, 
neulo krs loppuun oiken 

3. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, RHrr, oikein RN:ään asti, 1 o, RVrr, nurin RN:ään 
asti, 1 n, RVvr, neulo krs loppuun oikein 

4. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, VHvr, oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, nurin 
RN:ään asti, 1 n, VVvv, neulo krs loppuun oikein 

Toista 3. ja 4. krs:ta kunnes ristiinneulottavat s:t saavuttavat kappaleen reunat.  
 

Jatka neuloen seuraavasti: 
1. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, RHrr, oikein RN:ään asti, 1 o, RVrr, neulo krs 

loppuun nurin  
2. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, nurin RN:ään asti, 1 n, VVvv, neulo krs 

loppuun oikein 
Toista 1. ja 2. krs:ta kunnes ristiinneulottavat s:t saavuttavat kappaleen reunat. 

Jatka neuloen sileää oikeaa kunnes kappaleen korkeus on 53 cm. Päättele s:t. 
 

Etukappale 
Reunus: Luo 134 (146) s puikoille nro 3. Neulo 10 krs aina oikeaa.  
11. krs: 40 (46) n, 94 (100) o 



Mallineule: Vaihda työhön puikot nro 3,5 

1. krs: (op) 94 (100) n, RHrr, neulo krs loppuun oikein 
2. krs: nurin RN:ään asti, 1 n, VVvv, neulo krs loppuun oikein 

3. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, RHrr, neulo krs loppuun oikein 
4. krs: nurn RN:ään asti, 1 n, VVvv, neulo krs loppuun oikein 

5. - 10. krs: toista 3. ja 4. krs:ta 
11. krs: RVrr, neulo nurin 1 s:n päähän RN:stä, RHrr, neulo oikein kunnes puikolla on 

jäljellä 2 s, RHrv,  
12. krs: 1 o, VVrv, nurin RN:ään asti, 1 n, VVvv, oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, 1 
n 

13. krs: oikein RN:ään asti, 1 o, RVrr, nurin 1 s:n päähän RN:stä, RHrr, oikein 1 s:n 
päähän RN:stä, RHrv, neulo krs loppuun nurin 

14. krs: oikein RN:ään asti, 1 o, VVrv, nurin RN:ään asti, 1 n, VVvv, oikein 1 s:n 
päähän RN:stä, VHvv, neulo krs loppuun nurin 

Toista 13. ja 14. krs:ta kunnes 2 x RN kohtaavat  
 

Jatka neuloen seuraavasti 
1. krs: oikein RN:ään asti, 1 o, RHrr, oiken 1 s:n päähän RN:stä, RHrv, neulo krs 

loppuun nurin 
2. krs: oikein RN:ään asti, 1 o, VVrv, nurin 1 s:n päähän RN:stä, VHvr, VVrv, neulo 

krs loppuun nurin 
3. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, RHrv, nurin RN:ään asti, 1 n, RVvr, oikein 1 s:n 

päähän RN:stä, RVrv, neulo krs loppuun nurin  
4. krs: oikein RN:ään asti, 1 o, VVrv, nurin 1 s:n päähän RN:stä, VHvr, oikein RN:ään 

asti, 1o, VVrv, neulo krs loppuun nurin 
Toista 3. ja 4. krs:ta kunnes 2 x KM kohtaavat 

 
Jatka neuloen seuraavasti 
1. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, RHrv, nurin RN:ään asti, 1 n, RVrr, neulo krs 

loppuun nurin 
2. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, VVvv, oikein RN:ään asti, 1 o,  

VVrv, neulo krs loppuun nurin 
3. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, RHrv, nurin 1 s:n päähän RN:stä, RHrr, oikein 

RN:ään asti, 1 o, RVrr, neulo krs loppuun nurin  
4. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, nurin RN:ään asti, 1 n, VVvv, oikein RN:ään 

asti, 1 o, VVrv, neulo krs loppuun nurin 
Toista 3. ja 4. krs:ta kunnes ristiinneulottavat s:t saavuttavat kappaleen reunat 

 
Jatka neuloen seuraavasti 

1. krs: nurin 1 s:n päähän RN:stä, RHrr, oiken RN:ään asti, 1 o, RVrr, neulo krs 
loppuun nurin 

2. krs: oikein 1 s:n päähän RN:stä, VHvv, nurin RN:ään asti, 1 n, VVvv, oikein RN:ään 
asti, 1 o, VVrv, neulo krs loppuun nurin 

Toista 1. ja 2. krs:ta kunnes ristiinneulottavat s:t saavuttavat kappaleen reunat  
Jatka neuloen sileää oikeaa. Kun työn korkeus on 45 cm, päätä pääntietä varten 

keskimmäiset 18 (22) s. Neulo mol. puolet erkseen valmiiksi. 
Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 3.3.2.2.1.1.1.1.1 s. 

Kun kappaleen korkeus on 53 cm, päätä s:t. 
 
Hihat: ompele olkasaumat 



Mittaa olkasauman mol. puolin 20 (22) cm. Poimi tältä osuudelta yht. 98 (106) s:aa, 

jättäen väliin joka 4 krs.  
Neulo sileää oikeaa. Kavenna 1 s vuorotellen joka 4. ja 6. krs:lla mol. reunassa, krs:n 

alussa: neulo 2 s kiertäen o yht, krs:n lopussa: neulo 2 s o yhteen. Toista 
kavennuksia kunnes työssä on jäljellä 64 (72) s. Kun hihan pituus on 28 (30) cm, 

vaihda työhön puikot nro 3 ja neulo aina oikeaa kunnes hihan pituus on 34 (36) cm.  
Päätä s:t. Neulo toinen hiha samoin. 

 
Pääntienreunus: 
Poimi pääntieltä 116 (124) s. Neulo suljettuna 10 krs aina oikeaa. Päätä s:t.  

Ompele sivu- ja hihasaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle.  
 

Suunnittelija ja ohje: Pia Stær 


