
5103           Pusero 

 

Koko:                     S               (M)              L              (XL)               XXL 

 

Vartalonympärys:  90             (98)             106         (114)             122 cm 

 

Pituus:                   52            (53)              54           (56)               58 cm 

 

Lanka:                   Cewec Lido (36% villa, 28% puuvilla, 18% pellava,  

                                            18% bambu, 50 g = 120 m) 

                                             Cewec  Anisia ( 76% kid mohair, 24%polyamidi,  

                                             25 g = 235 m) 
 

Langanmenekki:                   

Lido väri 09            5                 (6)             7                (8)                 8 kerää     

Anisia väri 40        3                 (3)             4                (4)                 5 kerää 

 

Puikot:               Pyöröpuikko nro 5 ja 6 – sukkapuikot nro 5, lyhyt pyöröpuikko 5 nro 6 

 

Tiheys:               16 s = 10 cm puikoilla nro 6 2-krt. langalla, Lido + Anisia 

 

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

 

Lisäys:                Neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein.  

 
 

Taka- ja etukappale:   

Luo 2-krt. langalla, Lido + Anisia, 144 (156) 168 (180) 196 s pyöröpuikolle nro 5 ja neulo 
suljettuna 3,5 cm 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 6 ja neulo sileää oikeaa 
kunnes työn korkeus on 23 (24) 25 (26) 27 cm. 
Laita s-merkki kummallekin sivulle, 72 (78) 84 (90) 98 s molempia, taka- ja etukappaletta 
varten.  
Aloita V-pääntien kavennukset: Neulo 35 (38) 41 (44) 48 s oikein, käänny, neulo 1 rs oikein 
sekä neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 2 s. Jätä nämä etukappaleen 2 keskimmäistä s:aa 
s-pitäjälle (s:oita ei neulota). Käänny ja neulo seuraavasti: 1 rs, 2 o, 2 o yht, neulo kunnes 
puikolla on jäljellä krs:n 5 viimeistä s:aa, 2 s kiertäen o yht, 2 o, 1 rs. Käänny. 
Jatka neuloen tasona sileää oikeaa rs:oiden sisäpuolella. Toista kavennukset joka 2. krs:lla 
yhteensä 8 (9) 10 (11) 12 kertaa – SAMAAN AIKAAN, kun työn korkeus on 34 (34) 34 (35) 36 
cm, päätä kädenteitä varten seuraavasti: 
(Kappaleet neulotaan erikseen valmiiksi). Op:n krs: Neulo kavennus kuten aikaisemminkin, 
neulo 3 (4) 5 (5) 5 s:n päähän s-merkistä, päätä 6 (8) 10 (10) 10 s, neulo 3 (4) 5 (5) 5 s:n 
päähän toisesta s-merkistä, päätä 6 (8) 10 (10) 10 s ja neulo kavennus krs:n lopussa kuten 
aikaisemminkin. 
Työ on nyt jaettu ja takakappalessa on 66 (70) 74 (80) 88 s. 



Neulo ensin vasen etukappale:  

Neulo takaisin kädentien reunaan. Päätä seuraavalla krs:lla kädentien reunassa ja jatka niitä 
sen jälkeen joka 2. krs:lla: 3,2,1,1 83,2,1,1) 4,3,1,1 (4,3,2,1,1) 4,3,3,2,1 s – jatka samaan 
aikaan V-pääntien kavennuksia. Kun V-pääntien ensimmäiset 8 (9) 10 (11) 12 kavennusta on 
tehty, toista jatkossa kavennus joka 4. krs:lla kunnes työssä on jäljellä olkaa varten 13 (14) 14 
(15) 16 s. Jatka neuloen kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen.  

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 

Takakappale: 

66 (70) 74 (80) 88 s. Päätä kummassakin reunassa kädentietä varten samoin kuin 
etukappaleissa = 52 (56) 56 (58) 62 s. Kun työ on 2 cm lyhyempi kuin annettu valmis pituus, 
jätä keskimmäiset 22 (24) 24 (24) 26 s s-pitäjälle ja neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. 
Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 1, 1 s. Kun työ on annetun valmiin pituuden 
mittainen, jätä loput 13 (14)14 (15) 16 s odottamaan s-pitäjälle. Neulo toinen puoli 
peilikuvaksi. 

Hihat: 

Luo 2-krt. langalla, Lido + Anisia, 40 (42) 44 (48) 48 s sukkapuikoille nro 5 ja neulo suljettuna 
8 cm 1o,1n-joustinta.  
Vaihda työhön pyöröpuikko nro 6. Neulo sileää oikeaa ja lisää s:oita ensimmäisellä krs:lla 
seuraavasti, *1 o, lisää 1 s*, toista *-* koko krs:n ajan = 80 (84) 88 (96) 96 s. Neulo sileää 
oikeaa kunnes hihan pituus on 9 (10) 11 (12) 12 cm.  
Päätä hihan alasauman keskimmäiset 6 (8) 10 (10) 10 s: ( krs:n ensimmäiset ja viimeiset 3 (4) 
5 (5) 5 s ja neulo hiha loppuun tasona = työssä on jäljellä 74 (76) 78 (86) 86 s. 
Päätä vielä seuraavasti: päätä 2 ensimmäistä s:aa 2 seuraavalla krs:lla. Päätä tämän jälkeen 
krs:n ensimmäinen s jokaisella krs:lla (sekä op:lla että np:lla) kunnes työssä on jäljellä 44 (46) 
52 (58) 58 s. Päätä nyt jokaisen seuraavan 4 krs:n alussa ensimmäiset 2 s = työssä on nyt 
jäljellä 36 (38) 42 (48) 50 s. 
Seuraava krs: neulo koko krs:n ajan 3 o yht JA PÄÄTÄ S:T SAMALLA  
M-koko ja XXL-koko neulo krs:n lopussa 2 s o yht.  

Viimeistely:  

Yhdistä olkasaumat neuloen. Aseta kappaleet op:t vastakkain. Neulo 1 s oikein yhteen 
kummastakin kappaleesta ja päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olkasauma samalla tavalla.  

Pääntienreunus:  

Aloita olkasauman kohdalta ja poimi 1 s jokaiselta krs:lta, mutta jätä väliin joka 5. krs. Neulo 
V-pääntien odottamassa olevat s:t oikein. S-luvun tulee olla pariton, n. 129 (133) 137 (141) 
145 s. 
Neulo 1 krs 1 o, 1 n, HUOM V-pääntien 2 keskimmäistä s:aa neulotaan oikein. Silmukat 
niiden mol. puolin neulotaan nurin. Loput s:t sovitetaan näiden 2 s:n mukaan. Laske näiden 
s:oiden mukaan alkaako joustin 1 o vai 1 n s:lla. Aloita kavennukset seuraavalla krs:lla. Neulo 
2 s:n päähän V-pääntien keskikohdasta, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun 
yli, neulo 2 keskimmäistä s:aa oikein, neulo 1 o ja siirrä s takaisin vasemmalle puikolle, vedä 
vasemmalla puikolla toisena oleva s 1. s:n yli, neulo krs loppuun.  
Toista kavennukset jokaisella krs:lla. Kun reunuksen korkeus on 4 cm, päätä s:t neuloen 
joustinta. 
Kiinnitä hihat paikoilleen ja päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule annettujen 
mittojen mukaan kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.  
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