
4904 Pusero 

 

Koko: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Vartalonympärys: 
 

92 (100) 110 (119)  130 cm  

Pituus: 
 

52 (56) 60 (64) 66 cm  

Lanka: 
 

Cewec “Jeans” - 100% kierrätyspuuvilla 
50g = 155 meter 

Langanmenekki:  
väri 23 

väri 21 
väri 22 
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Puikot 
 

Pyöröpuikko nro 3 (40 & 60 cm) 

Tiheys 24 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 3 = 10 cm 

Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 
pienemmät puikot 

 
Lyhenteet 
 

s = silmukka, krs = krs, o = oikein, n = nurin, yht = 
yhteen, lk = langankierto 
  

Huomioitavaa 

 

Pusero neulotaan alhaalta ylös. 
Silmukat luodaan 2-kt. langalla, mutta pusero neulotaan 1-
krt. langalla. 
 

Raitaneule 
(toistetaan) 

14 krs värillä 23 
14 krs värillä 21 
14 krs värillä 22 
14 krs värillä 20 

 
Mallineule 

 

miehusta: 
1. krs: 4 (5) 6 (7) 8 o, *1 o, lk, 7 (8) 9 (10) 11 o, neulo 2 s 
kiertäen o yht, 2 s o yht, 7 (8) 9 (10) 11 o, lk, 1 o*, toista 

*-* yhteensä 5 kertaa, 4 (5) 6 (7) 8 o. 
2. krs: oikein työn op:lla, nurin np:lla  
Toista näitä 2 krs:ta. 

 
hihat: 
1. krs: *1 o, lk, 7 (8) 9 (10) 11 o, neulo 2 s kiertäen o yht, 
2 s o yht, 7 (8) 9 (10) 11 o, lk, 1 o*, toista *-* yhteensä 4 

kertaa. 
2. krs: oikein työn op:lla, nurin np:lla 
Toista näitä 2 krs:ta. 
 



 

Miehusta: Luo 216 (240) 264 (288) 312 s 2-krt. langalla värillä 23. Katkaise toinen 
lanka ja jatka 1-krt. langalla.  

Neulo 1 krs oikein ja 1 krs nurin sekä laita s-merkit paikoilleen: Laita s-merkki krs:n 
alkuun ja toinen 108 (120) 132 (144) 156 s:n jälkeen (sivusaumat). Neulo raidallista 

mallineuletta.  
Kun työn korkeus on n. 32 (34) 36 (38) 40 cm, päätä kädenteitä varten seuraavasti 

(raidan 14. krs:lla): Päätä 4 (5) 6 (7) 8 s, neulo 4 (5) 6 (7) 8 s:n päähän s-merkistä, 
päätä 8 (10) 12 (14) 16 s, neulo 4 (5) 6 (7) 8 s:n päähän krs:n alusta, päätä 4 (5) 6 
(7) 8 s. 

Neulo taka- ja etukappale erikseen tasona valmiiksi.  
Päätä takakappaleen mol. reunassa joka 2. krs:lla 3,3,2,2 (3,3,3,2) 3,3,3,3 (4,3,3,3) 

4,4,3,3 s.  
Jätä työ odottamaan ja neulo etukappaleen kädentie samoin. 

Jätä työ odottamaan. 
 

Hihat: Luo 80 (88) 96 (104) 112 s 2-krt. langalla lyhyelle pyöröpuikolle. HUOM Hihaa 
varten neulotaan 3 kokonaista raitaa ennen kädentien kavennuksia, joten sinun tulee 

laskea miehustasta, millä värillä s:t tulee luoda (4. raidan tulee olla saman värinen 
kuin millä miehustan kädentien kavennukset on neulottu). 

Jatka neuloen 1-krt. langalla. Laita s-merkki krs:n alkuun ja neulo raidallista 
mallineuletta kunnes 3. raidasta puuttuu 1 krs. Päätä vim. krs:lla 5 s, neulo 5 s:n 

päähän s-merkistä, päätä 5 s (= 70 (78) 86 (94) 102 s). Jatka neuloen tasona.  
Päätä vielä mol. reunassa joka 2.krs:lla 2,2,1 (3,2,1) 3,3,1 (3,3,2) 3,3,3 s. Neulo 2 p 

krs. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.  
 

Kaarroke: Yhdistä kappaleet: Laita s-merkki (krs:n alku), neulo takakappaleen 80 
(88) 96 (104) 112 s, neulo hihan s:t (= 60 (66) 72 (78) 84 s), neulo etukappaleen 
s:t, neulo toisen hihan s:t (= 280 (308) 336 (364) 392 s). 

Jatka neuloen suljettuna raidallista mallineuletta *-*. Neulo 1 krs oikein. 
Kavennukset: Seuraa mallineuleen ohjetta, mutta 2 s kiertäen o yht ja 2 s o yht 

kavennusten sijaan neulo 3 s kiertäen o yht ja 3 s o yht (= 252 (280) 308 (336) 364 
s). mallikerrassa on nyt 1 o silmukka vähemmän.  

Toista kavennukset 6 (4,5) 4 (3,5) 3,5 cm välein yhteensä 4 (5) 6 (7) 8 kertaa (= 168 
s, kaikki koot). Jatka neuloen mallineuletta kunnes raidassa on 5 tai 12 krs:ta, neulo 

1 krs kavennuksilla ja lopuksi 1 krs oikein (= 140 s). Päätä s:t melko tiukast neuloen 
nurin 2-krt. langalla.  

 
Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Pese pusero 

(kts pesuohjeet vyötteestä) ja levitä mittojen mukaan kuivumaan tasaiselle alustalle.  
 

Suunnitelija ja ohje: Jette Strombski 
 


