
1224 Sofie-pusero, Cewec Anisia, 2-krt. 

Koko: 
 

XS (S) M (L) XL (XXL) 

Mitat: 
Vartalonympärys: 
Pituus, n.: 
Hihanpituus: 
 

 
80 
50 
29 

 
(90) 
(52) 
(29) 

 
100 
56 
32 

 
(110) 
(56) 
(32) 

 
120 
57 
33 

 
(130) cm 
(58) cm 
(33) cm 

Lanka 
 

Cewec ANISIA (76% mohair, 24% polyamidi) 25 g = 235 m 

Langanmenekki: 
värinro 45 

 
6 
 

 
(6) 

 
7 
 

 
(8) 

 
9 

 
(9) kerää 
 

Puikot: 
 

Pyöröpuikko nro 5 (2x40 ja 60 cm) 

Tiheys:  
 

n. 16 s sileää oikeaa neuletta 2-krt. langalla = 10 cm 
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät 
puikot. 

 

Lyhenteet:  
s = silmukka / o = oikein / n = nurin / krs = krs / yht = yhteen, yhteensä / lk = 
langankierto / rs = reunasilmukka, neulotaan oikein jokaisella krs:lla / * * = toista 
tähtien väliä 
ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli 
lisää 1 s = neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen oikein  

Huom: Sofie-pusero neulotaan 2-krt. Anisialla. Pusero neulotaan suljettuna alhaalta 
ylös kädenteille asti. Etu- ja takakappaleen yläosat neulotaan erikseen tasona 
valmiiksi.  

  

Miehusta: Luo 2-krt. langalla 120 (136) 152 (168) 184 (200) s pitkälle pyöröpuikolle. 
Neulo suljettuna sileää oikeaa. Laita 1.krs:lla s-merkit seuraavasti: Laita s-merkki 
krs:n alkuun, 18 (22) 26 (30) 34 (38) o, laita s-merkki, 20 o, laita s-merkki, 18 (22) 
26 (30) 34 (38) o, laita s-merkki (= etukappale), 64 (72) 80 (88) 96 (104) o (= 
takakappale). Neulo 6 krs.  
Aloita lisäykset:  
1.krs: Neulo 1. s-merkkiin asti, siirrä s-merkki, 2 lk, neulo seuraavaan s-merkkiin 
asti, siirrä s-merkki, 2 lk, neulo krs loppuun. 
2.krs: Neulo 1. s-merkkiin asti, siirrä s-merkki, neulo seuraavaan s-merkkiin asti, 
neulo 1. lk ja päästä 2. lk puikolta, neulo seuraavaan s-merkkiin asti, siirrä s-merkki, 
neulo 1. lk ja päästä 2. lk puikolta, neulo krs loppuun.  
3.-7.krs: Oikein. 
Toista lisäykset yht. 4 kertaa, viimeisenä mallikerran 2.krs (= 128 (144) 160 (176) 
192 (208) s, 64 (72) 80 (88) 96 (104) s kumpaakin kappaletta varten). Poista 
lisäyksiä varten laitetut s-merkit. 
Jatka neuloen sileää oikeaa. Kun työn korkeus on 32 (33) 35 (35) 35 (35) cm, lopeta 
krs 3 s ennen krs:n alkua. Päätä krs:n 3 viimeistä ja ensimmäistä s:aa, neulo 3 s:n 



päähän toisen sivun s-merkistä, päätä 6 s ja neulo krs loppuun.  
Päätä kädentietä varten: 
Päätä kummassakin reunassa krs:n alussa 3,2,2,1,1 (3,2,2,2,1) 3,3,2,2,1 (3,3,2,2,2) 
3,3,3,2,1,1 (3,3,3,2,1,1,1) s. Kun kädentien korkeus on 16 (17) 19 (19) 20 (21) cm 
päätä pääntietä varten: 
Päätä keskimmäiset 24 (26) 30 (34) 38 (42) s. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. 
Kun kädentien korkeus on 18 (19) 21 (21) 22 (23) cm, päätä loput 8 (10) 11 (12) 13 
(14) s olkaa varten. Neulo toinen puoli samoin.  

Etukappale: Neulo kuten takakappale. Kun työn korkeus on 8 (8) 10 (10) 12 (12) cm 
kuin annettu valmis ptuus, päätä pääntietä varten keskimmäiset 14 (16) 16 (18) 20 
(22) s ja neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä pääntien reunassa joka 
2.krs:lla 2,1,1,1 (2,1,1,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1) 3,3,1,1,1 (3,3,2,1,1) s.  
Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, päätä loput s:t. Neulo toinen puoli 
peilikuvaksi.  

Hihat: Luo 71 (73) 75 (77) 79 (81) s lyhyelle pyöröpuikoille. Laita s-merkki krs:n 
alkuun. Neulo suljettuna sileää oikeaa. Kun työn korkeus on 20 (21) 22 (22) 23 (23) 
cm, kavenna tasavälen s-luvuksi 44 (46) 50 (52) 58 (58) s ja neulo 6 krs sileää 
oikeaa. Jätä työ odottamaan.   
Röyhelö: Luo 71 (73) 75 (77) 79 (81) s toiselle lyhyelle pyöröpuikolle. Laita s-merkki 
krs:n alkuun. Neulo suljettuna sileää oikeaa. Kun työn korkeus 9 (9) 10 (10) 11 (11) 
cm, kavenna tasavälein s-luvuksi 44 (46) 50 (52) 58 (58) s. Yhdistä röyhelö hihaan 
neuloen seuraavasti: 
Aseta röyhelö hihan päälle ja neulo 1 s mol. kappaleesta oikein yhteen koko krs:n 
ajan.  
Neulo vielä 5 (6) 7 (7) 8 (8) cm sileää oikeaa, lopeta krs 3 s ennen krs:n alkua. Päätä 
6 s ja jatka neuloen tasona. 
Neulo hihan pyöriö: Päätä jokaisen krs:n alussa 2,2 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 
(2,2,1,1) s (= 30 (30) 32 (34) 40 (40) s).  
Päätä mol. reunassa 1 s joka 4.krs:lla yht. 5 kertaa (= 20 (20) 22 (24) 30 (30) s). 
Päätä jokaisen krs:n alussa 2,2,3 (2,2,3) 2,2,3 (3,3,3) 3,3,4 (2,2,4,4) (= 6 (6) 8 (6) 
10 (6) s).  
Päätä loput s:t. 

Viimeistely: Ompele olkasaumat, neulo pääntienreunus ja kiinnitä hihat paikoilleen.  

Pääntienreunus: Poimi pääntieltä n. 70 (72) 74 (76) 78 (80) s lyhyelle 
pyöröpuikolle. Neulo 1 krs kiertäen oikein. Päätä reunus I-cordilla seuraavasti: Luo 
vasemmalle puikolle 3 s.  
*2 o, neulo 2 s kiertäen o yht, siirrä nämä 3 s takaisin vasemmalle puikolle*, toista *-
* kunnes työssä on jäljellä 3 s. Päätä s:t. Yhdistä I-cordin päät. 

Kostuta pusero ja levitä kuivumaan mittojen mukaan tasaiselle alustalle.  
Katso pesuohjeet vyötteestä. 

Suunnittelija: Jette Strombski  



 


