
3817 Pusero Tibetistä 

 

 

Koko: XS (S) M (L) XL 

 

Vartalonympärys:  82 (92) 101 (111)  121 cm 

 

Pituus: 56 (57) 60 (61)  63 cm 

 

Lanka:  Tibet (24 % jakki, 51 % merinovilla, 21 % polyamidi) 50 g = 190 m 

 

Langanmenekki  

väri 07 2 (2) 2 (2) 3 

väri 16 2 (2) 2 (2) 3 

väri 19 2 (2) 2 (2) 3 

väri 14 2 (2) 2 (2) 3 

väri 15  2 (2) 2 (3) 3 

 

Puikot: Pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 3.5 ja 4, pyöröpuikko nro 3 – 40 cm pääntietä 
varten 

 

Tiheys: 26 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 4 

 

Taka- ja etukappale:  Luo pyöröpuikolle nro 3,5 viininpunaisella, värinro 7, 216 (240) 264 ( 
288) 312 s. Neulo suljettuna 7 krs:ta 1o,1n-joustinta. Vaihda työhön pyöröpuikko 
nro 4. Jatka neuloen sileää oikeaa. Kun työn korkeus on 9 (9) 9½ (9½) 10 cm, 

vaihda työhön värinro 16, neulo 9 (9) 9½ (9½) 10 cm. Vaihda työhön värinro 19, 
neulo 9 (9) 9½ (9½) 10 cm. Vaihda työhön värinro 14, neulo 9 (9) 9½ (9½) 10 

cm. Työn korkeus on 36 (36) 38 (38) 40 cm. HUOM! Päätä värillä 14 neulotun 
raidan viim. krs:lla kädenteitä varten mol. sivulla 10 s. Jätä työ odottamaan.  

 

Hihat: Luo sukkapuikoille nro 3½ viininpunaisella, värinro 7, 52 (56) 58 (62) 66 s. 
Neulo suljettuna 7 krs:ta 1o,1n-joustinta. Jatka neuloen sileää oikeaa. Kun työn 

korkeus on 3 cm. Vaihda työhön sukkapuikot nro 4. Aloita lisäykset. Lisää 1 s 
krs:n 1. ja viim. s:n mol. puolin. Toista lisäykset vajaan kahden sentin välein, 

kunnes työssä on 94 (98) 102 (104) 106 s. SAMAAN AIKAAN, kun työn korkeus 
on 10½ (10½) 11 (11) 11 cm, vaihda työhön väri 16 ja neulo 10½ (10½) 11 (11) 



11 cm. Vaihda työhön väri 19, sitten väri 14 ja neulo kummallakin värillä sama 

määrä krs:ia = yhtä leveä raita kuin edellisetkin. Hihan pituus on 42 (42) 44 (44) 
44 cm. Päätä värillä 14 neulotun raidan viim. krs:lla hihan alasauman 
keskimmäiset 10 s. Jätä työ odottamaan. Neulo toinen hiha samoin.  

 

Raglan-kavennukset: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 4 - takakappale, hiha, 

etukappale, hiha. Kerros alkaa hihan ja takakappaleen yhdistämiskohdasta. 
Työssä on nyt 364 (396) 428 (456) 484 s. Vaihda työhön väri 15. Neulo 1 krs, ja 
kavenna samalla 1 s jokaisessa yhdistämiskohdassa, neulo yhteen 1 s 

kummastakin kappaleesta, hiha/takakappale, takakappale/hiha, hiha/etukappale 
ja etukappale/hiha = 360 (392) 424 (452) 480 s. Nämä 4 yhteenneulottua s:aa 

ovat merkkisilmukoita raglankavennuksia varten. Laita s-merkit 4 
merkkisilmukkaan, krs:n alun merkkisilmukkaan erivärinen s-merkki.  

 Aloita krs hihan ja takakappaleen yhdistämiskohdasta. Neulo merkkisilmukka, 2 
o yhteen, * neulo 2 s:n päähän merkkisilmukasta, nosta 1 s neulomatta, 1 o, 
vedä nostettu silmukka neulotun yli, 1 o ( merkkisilmukka), neulo 2 o yht. *, 

toista * - * 2 seur. s-merkin kohdalla, neulo 2 s:n päähän krs:n lopusta, nosta 1 s 
neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli.   

 Toista raglankavennukset yht. 28 (30) 32 (34) 36 kertaa = 136 (152) 168 (180) 
192 s. Neulo yksi krs viim. raglan-kavennusten jälkeen. Jätä pääntietä varten 
keskimmäiset (etukappale)  26 (24) 32 (40) 44 s s-pitäjälle. Katkaise lanka. 

Kerros alkaa nyt pääntien reunasta. Neulo sileää oikeaa, toista 
raglankavennuksia kuten aikaisemminkin ja päätä samalla pääntien reunoissa 

joka 2.krs:lla 3,2,1 s.   

Pääntienreunus  Poimi pääntieltä s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 3½ . Neulo s-pitäjällä odottavat s:t 
oikein. Jatka neuloen 2 cm 1o,1n-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta.  

Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä työ kosteiden 
kankaiden alle ja anna kuivua.  

  

 

Malli: 

Sanne Lousdal  

 


