
 
 
3822  Pusero, Tibet/Anisia – oversize  
 

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

Vartalonympärys:  100          (105)       110    (118)    125          (130) cm 

Pituus:  60 (61)         62      (62)      64    (64) cm 

Hihat:           40 (40)         39      (39)      39          (38) cm 

Langat: Cewec Tibet (24% jakki, 55% merino, 21%polyamidi) 

 Cewec Anisia (75% kid mohair, 25% polyamidi) 

Langanmenekki:  

Tibet, väri 17: 4 (5)            6       (7)       8    (9) kerää 

Anisia, väri 28:  3 (4)            5       (5)       6    (6) kerää 

Puikot:   Puikot nro 4.5 ja 5 – lyhyt pyöröpuikko nro 4,5 

Muut tarvikkeet: 8 isoa nappia 

Tiheys: 19 s sileää oikeaa neuletta puikoilla nro 5 2-krt.langalla (Tibet 

+ Anisia) = 10 cm  

HUOM –  Pusero neulotaan kokonaan 2-krt.langalla (Tibet + Anisia) 

Info:  Takakappale on 8 cm leveämpi kuin etukappale, sillä mol. 

sivulla on 4 cm leveä nappikaitale.  

 

Takakappale:  Luo 111 (115) 119 (127) 135 (139) s puikoille nro 5. Neulo 

reunus (1. krs = np): 

1.krs: 2 o, * 1 n, 1 o *, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 1 n, 

2 o. 

2.krs: 2 o * 1 o, nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä*, 

toista * - * ja neulo krs:n loppuun 1 o, 2 o.  

Toista krs:ia 1 ja 2 kunnes työssä on yhteensä 5 krs:ta.  

Neulo mol. reunassa 2 s:lla aina oikeaa ja jatka neuloen sileää 

oikeaa lopuilla s:oilla. Kun sileän oikean neuleen korkeus on 

39 (39) 40 (39) 40 (40) cm, jätä mol. reunassa 8 s s-pitäjille 

odottamaan = työssä on jäljellä 95 (99) 103 (111) 119 (123) 

s. Jatka neuloen sileää oikeaa rs:oiden sisäpuolella (= 1. ja 

viim. silmukka neulotaan oikein jokaisella krs:lla). Kun työn 

korkeus on 2 cm vähemmän kuin annettu korkeus, neulo 



seuraavasti: Neulo 31 (31) 33 (33) 35 (35) keskimmäiseen 

s:aan asti (= pääntien s:t), neulo pääntien s:t ja jätä ne s-

pitäjälle, neulo krs loppuun. Neulo mol. puolet erikseen 

valmiiksi. Työssä on nyt jäljellä 32 (34) 35 (39) 42 (44) s. 

Neulo takaisin pääntien reunaan. Päätä seur. krs:lla pääntien 

reunassa 1 s. Neulo kunnes puikolla on jäljellä 11 (11) 12 (13) 

14 (15) s, käänny, lk ja neulo takaisin pääntien reunaan. Päätä 

seur. krs:lla pääntien reunassa 1 s. Neulo kunnes puikolla on 

jäljellä 11 (11) 12 (13) 14 (15) s ennen edellistä 

kääntymiskohtaa. Käänny, lk ja neulo takaisin pääntien 

reunaan. Neulo 1 krs kaikilla s:oilla, neulo lk:t yhteen seur. s:n 

kanssa jottei työhön synny reikiä. Jätä olan 30 (32) 33 (37) 40 

(42) s odottamaan. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.  

Etukappale: Luo 95 (99) 103 (111) 119 (123) s puikoille nro 5. Neulo 

reunus kuten takakappaleessa. Neulo mol. reunassa 2 s:lla 

aina oikeaa ja lopuilla s:oilla sileää oikeaa. Kun työn korkeus 

on 39 (39) 40 (39) 40 (40) cm, yhdistä takakappaleen s-

pitäjillä olevat 8 s mol. puolin etukappaleeseen. Aseta 

kappaleet oikeat puolet vastakkain ja neulo etukappaleen 

reunimmaiset 8 s nurin yhteen takakappaleen 8 s:n kanssa, 

neulo kunnes puikolla on jäljellä 8 s ja neulo ne samalla tavalla 

nurin yhteen takakappaleen s:oiden kanssa kuin puikon 

alussa. Taka- ja etukappale on nyt yhdistetty. Jatka neuloen 

etukappaletta, sileää oikeaa rs:oiden sisäpuolella (1. ja viim. 

silmukka neulotaan oikein jokaisella krs:lla). Kun työn korkeus 

on 12 cm vähemmän kuin annettu korkeus, jätä pääntietä 

varten keskimmäiset 21 (21) 23 (23) 25 (25) s odottamaan s-

pitäjälle. Neulo mol. puolet erikseen valmiiksi. Päätä vielä 

pääntien reunassa joka 2.krs:lla 3,2,1,1 s (kaikki koot 

samoin). Jatka neuloen kunnes työ on 5 krs:ta lyhyempi kuin 

valmis korkeus. Neulo olka samoin kuin takakappaleessa, yht. 

5 krs:ta. Jätä olan 30 (32) 33 (37) 40 (42) s odottamaan. 

Hihat:  Luo 40 (44) 44 (48) 48(52) s sukkapuikoille nro 4½. Neulo 

suljettuna 8 cm 2o,2n-joustinta. Vaihda työhön sukkapuikot 

nro 5. Jatka neuloen sileää oikeaa ja lisää 1.krs:lla tasavälein 

8 (8) 10 (10) (12) 12 s = 48 (52) 54 (58) 60 (64) s. Neulo 2 

cm. Aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n 1. ja viim. s:n mol. puolin. 

Toista lisäykset 1 (1) 1 (1) 1,5 (1,5) cm välein kunnes työssä 

on 80 (84) 84 (88) 92 (92) s. Kun hiha on annetun mittainen, 

päätä s:t. Neulo toinen hiha samoin. 

Viimeistely: Yhdistä olkasaumat neuloen. Poimi pääntieltä lyhyelle 

pyöröpuikolle nro 4½ n. 132 (136) 136 (140) 140 s (s-luvun 

tulee olla jaollinen 4:llä). Neulo s-pitäjillä olevat s:t oikein. 

Neulo suljettuna 3 cm 2o,2n-joustinta. Päätä s:t neuloen 



joustinta. Kiinnitä hihat paikoilleen. Ompele sivusaumat pienin 

huomaamattomin pistoin, takakappaleen nappikaitaleet 

etukappaleen sivureunojen alla. Kiinnitä 4 nappia koristeeksi 

kummallekin puolelle – kts kuvaa. Päättele kaikki langanpäät 

ja levitä neule kosteiden kankaiden alle, anna kuivua.  

  

Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  

 


