
4905        Pusero                                                         

 

Koko: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Vartalonympärys: 
 

90 (100) 110 (120)  130 cm  

Pituus: 
 

54 (58) 58 (62) 62 cm  

Lanka: 
 

Cewec “Jeans”  100% kierrätyspuuvilla 
50 g = 155 m 
 

 



 
Miehusta: Luo 116 (120) 124 (128) 136 s lyhyelle pyöröpuikolle nro 3 värillä 22, 
Neulo 3 cm 2o,2n-joustinta. Laita s-merkki krs:n alkuun ja jaa s:t raglan-lisäyksiä 

varten seuraavasti: 1 o, laita s-merkki, 45 (45) 47 (47) 51 s (= takakappale), laita s-
merkki, 2 o, laita s-merkki, 9 (11) 11 (13) 13 o (= hiha), laita s-merkki, 2 o, laita s-

merkki, 45 (45) 47 (47) 51 s (= etukappale), laita s-merkki, 2 o, laita s-merkki, 9 
(11) 11 (13) 13 o (= hiha), laita s-merkki, 1 o (8 s-merkkiä raglan-lisäyksiä varten ja 

1 krs:n alussa). 
Vaihda työhön väri 27 ja neulo kolmioneuletta ruutupiirroksen mukaan. 

1. krs: 1 o, *nosta s-merkki, neulo mallineuletta seuraavaan s-merkkiin asti, nosta s-
merkki, 2 o, nosta s-merkki, oikein seuraavaan s-merkkiin asti, nosta s-merkki*, 2 o, 

toista *-*, 1 o. 
2. krs: 1 o, *nosta s-merkki, lisää 1 s, neulo mallineuletta seuraavaan s-merkkiin 

asti, lisää 1 s, nosta s-merkki, 2 o, nosta s-merkki, lisää 1 s, oikein seuraavaan s-
merkkiin asti, lisää 1 s, nosta s-merkki*, 2 o, toista *-*, 1 o. 

Toista näitä 2 krs:ta yhteensä 31 (35) 38 (41) 44 krs:lla (lisätyillä s:oilla neulotaan 
mallineuletta). Muista värinvaihdot (= 364 (400) 428 (456) 488 s). 

 
Jaa työ miehustaan ja hihoihin seuraavasti: 1 o, poista s-merkki, 107 (115) 123 

(129) 139 s (= takakappale), poista s-merkki, 1 o, jätä 1 raglan-silmukka, hihan 71 
(81) 87 (95) 101 s ja 1 raglan-silmukka odottamaan apulangalle, luo 9 (11) 11 (13) 

13 uutta s:aa, 1 o, poista s-merkki, 107 (115) 123 (129) 139 s, poista s-merkki, 1 o, 
jätä 1 raglan-silmukka, hihan 71 (81) 87 (95) 101 s ja 1 raglan-silmukka odottamaan 
apulangalle, luo 9 (11) 11 (13) 13 uutta s:aa (= 236 (256) 272 (288) 308 s). Siirrä 

Langanmenekki 

värinro 22  
värinro 27 
värinro 26 
värinro 21 
värinro 20 
värinro 23 
 

 
2 kerää, kaikki koot 
2 kerää, kaikki koot 
2 kerää, kaikk koot 
2 kerää, kaikki koot 
2 kerää, kaikki koot 
2 kerää, kaikki koot 
 

Puikot 
 

Pyöröpuikko nro 3 mm (40 ja 60 cm) 

Tiheys 24 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 3  
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai 
pienemmät puikot 

 
Lyhenteet 

 

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

yhteen, lk = langankierto 
lisää 1 s = neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen 

oikein 
 

Huomioitavaa 
 
 

 

Pusero neulotaan ylhäältä alaspäin yhtenä kappaleena.  
Värien vaihtumisjärjestys on sama kuin lankojen 
menekissä oleva järjestys.  
 

Kolmiomallineule Kts ruutupiirros 
 



krs:n alun s-merkki uusien luotujen s:oiden keskikohtaan (värinvaihtumiskohta on 

sivusauman kohdalla). 
Jatka neuloen mallineuletta, kunnes työssä on yhteensä 12 (13) 13 (14) 14 

kolmioraitaa (ylimääräisillä s:oilla neulotaan sileää oikeaa). Vaihda väriä ja neulo 
lopuksi 3 cm 2o,2n-joustinta. Päätä s:t neuloen joustinta. 

 
Hihat: Ota odottamassa olevat s:t lyhyelle pyöröpuikolle. Aloita krs hihan alasauman 

keskikohdasta. Poimi kädentieltä 6 (7) 7 (8) 8 s, neulo hihan s:t oikein ja poimi 
kädentieltä 5 (6) 6 (7) 7 s. Laita krs:n alkuun s-merkki (= 84 (96) 102 (112) 118 s). 
Jatka neuloen sileää oikeaa raitaneuletta, kunnes hihan pituus on 8 (8) 9 (10) 11 cm 

mitattuna pääntienreunuksesta (tai hiha on halutun mittainen – lopeta kokonaisella 
raidalla). Vaihda väriä ja neulo lopuksi 3 cm 2o,2n-joustinta. Päätä s:t neuloen 

joustinta. Neulo toinen hiha samoin.  
 

Viimeistely: Päättele kaikki langanpäät np:lle. Pese neule noudattaen vyötteen 
pesuohjeita, levitä kuivumaan annettujen mittojen mukaan tasaiselle alustalle. 

 
Suunnittelija ja ohje: Jette Strombski 

 


