
4705 Happy-pusero 

 

Taka/etukappale: Luo 80 (88) 92 (96) 104 s pyöröpuikolle nro 6. Neulo suljettuna 4 
cm 2o,2n-joustinta. Vaihda työhön pyöröpuikko nro 7. Neulo 1 krs sileää oikeaa ja 

lisää samalla tasavälein s-luvuksi 82 (88) 94 (98) 104 s. Laita s-merkki kummallekin 
sivulle, 41 (44) 47 (49) 52 s mol. kappaletta varten. Neulo sileää oikeaa kunnes työn 

korkeus on 24 (26) 29 (31) 32 cm. Päätä kädenteitä varten seuraavasti: Päätä krs:n 
ensimmäiset 2 s, neulo 2 s:n päähän seuraavasta s-merkistä, päätä 4 s, neulo 2 s:n 

päähän krs:n lopusta, päätä 2 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.   
 
 

Hihat: Luo 24 (28) 28 (32) 32 s puikoille nro 6. Neulo suljettuna 4 cm 2o,2n-joustinta. 
Vaihda työhön sukkapuikot nro 7. Neulo sileää oikeaa ja lisää ensimmäisellä krs:lla 

tasavälein s-luvuksi 26 (28) 30 (34) 34 s. Jatka neuloen sileää oikeaa kunnes työn 
korkeus on 7 cm. Aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n 1. ja viim. s:n mol. puolin. Toista 

lisäykset 4 cm välein kunnes työssä on 32 (34) 38 (40) 42 s. Jatka neuloen kunnes 
hihan pituus on 23 (26) 29 (32) 35 cm – HUOM jos neulot puseron 12-vuotiaalle, on 

hihan pituus 38 cm. Päätä krs:n 2 ensimmäistä ja viimeistä s:aa. Jätä työ odottamaan 
ja neulo toinen hiha samoin. 

 
Raglan-kavennukset: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle, hihat kädenteitä 

varten päätettyjen s:oiden yläpuolelle. Laita s-merkki jokaiseen yhdistämiskohtaan, 
krs:n alkuun eri värinen (hihan ja takakappaleen väliin), loput s-merkit muissa 

yhdistämiskohdassa ovat toisen väriset.   
Raglan-kavennukset: 1 o, 2 o yhteen, *neulo 3 s:n päähän s-merkistä, nosta 1 s 

neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli, 2 o (s-merkki on näiden kahden 
s:n välissä), 2 o yhteen *, toista * - * 2 seuraavan s-merkin kohdalla, neulo 3 s:n 

päähän krs:n lopusta, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli. 
Toista kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 11 (12) 13 (14) 15 (16) kertaa. – MUTTA 
kun työ on 4 (4) 4 (4) 5 cm lyhyempi kuin annettu pituus, jätä pääntietä varten 

etukappaleen keskimmäiset 10 (10) 12 (12) 12 s odottamaan s-pitäjälle. Jatka 
neuloen tasona. Katkaise lanka ja aloita krs pääntien reunasta. HUOM raglan-

kavennukset tehdään op:n krs:lla. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2.krs:lla 1,1 

Koko: 2 (4) 6 (8) 10-12  v 
Vartalonympärys: 63 (68) 73 (76) 80 cm 

Pituus: 
 

36 (39) 43 (46) 48 cm 

Lanka: 

 

Cewec Bloom, 48% bambu, 44% villa, 8% polyakryyli  

100 gram = ca 140 meter 
Langanmenekki, 

väri 308:  
 

2 (2) 3 (4) 5 kerää 

Puikot 
 

Pyöröpuikko 6 ja 7 – 60 cm, sukkapuikot 6 ja 7  

Tiheys 13 s = 10 cm puikoilla nro 7 
Lyhenteet 

 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin 

  

  



(1,1) 1,1 (1,1) 1,1,1 s. Kun työ on annetun pituinen, jatka neuloen pääntienreunus 

seuraavasti: 
 

Pääntienreunus: Poimi pääntieltä s:t lyhyelle pyöröpuikolle nro 6 – tai sukkapuikoille 
nro 6 ja neulo s-pitäjällä olevat s:t oikein = n. 48 (52) 56 (56) 60 s. Tasaa 1. krs:lla 

s-luku jaolliseksi 4:lla. Neulo suljettuna 4 krs 2o,2n-joustinta. Päätä s:t melko löyhästi 
neuloen joustinta. 

HUOM – Silmukat kannattaa päättää langan ohuemmalla säikeellä.   
 
 

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

 
 

   
Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  


