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BARBARA 

MALLI 4919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
KOKO                                            (XS-S) M (L-XL) 

VARTALONYMPÄRYS, CM ENNEN PESUA (107) 126 (145)  

Vartalonympärys pesun jälkeen  (93) 110 (129) 

PITUUS, CM ENNEN PESUA                       (57) 59 (61)  

Pituus pesun jälkeen                       (53) 55 (57) 

 

LANGANMENEKKI 

väri 21                                            (5) 7 (9) kerää 

 

LANKA    

CEWEC Jeans (100% kierrätyspuuvilla) 50 g = 155 m 

 

PUIKKOSUOSITUS   

Pyöröpuikot nro 3 ja 3½ - 80 cm 

 

TIHEYS   

19 s x 38 krs = 10 x 10 cm mallineuletta puikoilla nro 3½ ennen pesua 

22 s x 30 krs = 10 x 10 cm i mallineuletta puikoilla nro 3½ pesun jälkeen 
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OHJE 

 

INFO 

Barbara on kauluksellinen pitsineulepusero, 3 napilla. Puserossa on moderni-ilmeinen laskettu olkalinja ja 

ommellut hihat.  

Pusero neulotaan suljettuna pyöröpuikoilla, alhaalta ylöspäin aina kädenteille asti. Sen jälkeen taka- ja 

etukappaleet joustinreunuksin sekä napinläpikaitale neulotaan erikseen valmiiksi ja lopuksi poimitaan 

silmukat kaulusta varten.  

Hihat neulotaan ja kiinnitetään paikoilleen viimeiseksi. 

Pusero on erittäin väljä ennen pesua, mutta kutistuu pesussa annettuihin mittoihin.  

On tärkeää lukea ohje läpi ennen neulomisen aloittamista, sillä useassa kohdassa neulotaan eri asioita 

samaan aikaan.  

 

LYHENTEET 

s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin, yht. = yhteen, rs = reunasilmukka, ylivetokavennus = nosta 

1 s neulomatta oikein, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, lv = vasemmalle kääntyvä lisäys (neulotaan kahden 

s:n väliseen lankalenkkiin), lo = oikealle kääntyvä lisäys (neulotaan kahden s:n väliseen lankalenkkiin). 

 

MIEHUSTA 

Luo (204) 240 (276) s pyöröpuikolle nro 3 ja neulo suljettuna joustinta 1 n *1 o, 2 n* kunnes puikolla on 

jäljellä 2 s, 1 o, 1 n. Toista * - * kunnes joustimen korkeus on 4 cm. 

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½, laita s-merkki krs:n alkuun ja neulo mallineuletta seuraavasti:  

1. krs: *n, ylivetokavennus, lk*, toista * - * koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen 

oikeiden s:oiden kanssa). 

2. krs: 1 n, *1 o, 2 n*, toista * - * koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen ja 1. krs:n 

oikeiden s:oiden kanssa). Neulo 2 viimeistä s:aa 1 o, 1 n. 

3. krs: *lk, 2 o yht., 1 n*, toista * - * koko krs:n ajan. (Oikean s:n tulee sopia yhteen aiempien krs:ten 

oikeiden s:oiden kanssa). 

4. krs: Neulo kuten 2. krs. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen aiempien krs:ten oikeiden s:oiden kanssa). 

Toista krs:ia 1-4 kunnes työn korkeus on 37 cm, tai se on halutun pituinen ennen (20) 22 (24) cm:n 

korkuisia kädenteitä. 

Jaa työ 2 yhtä suureen osaan etu- ja takakappaletta varten, (102) 120 (138) s, ensimmäinen ja viimeinen s 

on nurja silmukka ja jatkossa rs. Ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan tästä lähtien oikein 

jokaisella krs:lla. Jatka neuloen tasona. 

Jätä etukappaleen s:t odottamaan ja neulo takakappale valmiiksi.   

 

TAKAKAPPALE 

Jatka neuloen mallineuletta, oikeat s:t oikein, nurjat nurin, kunnes kappaleen korkeus on 2 cm vähemmän 

kuin annettu valmis pituus ennen pesua. 

Op:n krs:t neulotaan kuten 1. ja 3. krs, lukuunottamatta rs:oita. 

Np:n krs:t neulotaan kuten 2. krs, mutta käänteisesti. 1 rs, *1 n, 2 o*, toista * - * koko krs:n ajan, viimeinen s 

on rs.  

Jätä pääntietä varten keskimmäiset (30) 32 (34) s s-pitäjälle ja neulo kumpikin puoli erikseen valmiiksi. 

Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 2,1 s = työssä on jäljellä olkaa varten (33) 41 (49) s, joilla 

neulotaan kunnes työn on annettun valmiin pituuden mittainen. Jätä s:t odottamaan s-pitäjälle.  

Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 

 

ETUKAPPALE 

Neulo 1 cm, jaa työ halkiota varten 8 s:n napinläpikaitaleella, joka neulotaan 1x1-joustinta. Aloita oikeasta 

reunasta.  

Neulo seuraavalla krs:lla, joka on op:n krs, (47) 56 (65) s:aa oikeat s:t oikein, nurjat nurin, seuraavat 8 s 

oikein ja lisää samalla s:oiden välisiin lankalenkkeihin seuraavasti: neulo 2 o, lisää 1 s neuloen lankalenkki 

kiertäen o, *1 o, lisää 1 s neuloen lankalenkki kiertäen o*, toista * - * vielä 4 kertaa, 1 o, keskimmäiset 8 s 

on lisäysten jälkeen 14 s:aa, joillaa neulotaan joustinta. Neulo mallineuletta (47) 56 (65) s:lla krs:n loppuun 

asti. Muista, että ensimmäinen ja viimeinen s on rs:oita. Neulo seuraavalla krs:lla, joka on np:n krs, (47) 56 

(65) s:t oikeat s:t oikein, nurjat nurin, sen jälkeen 1n,1o-joustinta 13 s:lla, neulo seuraava s oikein = oikean 

etukappaleen viimeinen s (= rs). Käänny ja neulo seuraavasti – nosta ensimmäinen s neulomatta nurin 

lanka työn edessä. Neulo 1o,1n-joustinta 13 s:lla ja neulo krs loppuun mallineuletta.  
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Neulo kunnes reunuksen korkeus on 14 cm. Tee samaan aikaan reunukseen 3 napinläpeä. Tee 

ensimmäinen napinläpi kun reunuksen korkeus on 2 cm. Napinläpi: 1 rs, joustinta 5 s:lla, neulo 2 s yht., lk, 

neulo loput joustinreunuksen s:t ja jatka neuloen mallineuletta. Neulo joustimen seuraavalla krs:lla oikeat s:t 

oikein ja nurjat nurin, napinläpi on nyt valmis. Tee seuraava napinläpi samalla tavalla, kun reunuksen 

korkeus on 7 cm ja viimeinen, kun reunuksen korkeus on 12 cm. Neulo reunuksen viimeiset 2 cm ja aloita 

sen jälkeen pääntien kavennukset. 

Päätä seuraavalla krs:lla, joka on op:n krs, joustinreunuksen 14 s ja neulo krs loppuun mallineuletta. Päätä 

vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla (4,3,2,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1,1,1) s, työssä on nyt 

jäljellä olkaa varten (33) 41 (49) s. Neulo kunnes työ on annetun valmiin pituuden mittainen. Krs:n 

ensimmäinen s neulotaan nurin mikäli mallikerta ei täsmää s-luvun kanssa. 

Jätä s:t odottamaan ja neulo vasen puoli oikean puolen peilikuvaksi ilman napinläpiä.  

Aloita poimimalla oikeanpuolen joustinreunuksen np:lta 14 s vasemman puolen reunusta varten. Neulo 

np:n krs:n oikeat s:t oikein, nurjat nurin. Muista rs:t kädentien puoleisessa reunassa. Käänny. Neulo op:n 

krs:lla mallineuletta. Vasemman reunuksen s:oilla neulotaan 1o,1n-joustinta. Viimeinen s neulotaan oikein. 

Käänny. Nosta ensimmäinen s neulomatta nurin lanka työn edessä. Neulo 1n,1o-joustinta 13 s:lla ja neulo 

krs loppuun mallineuletta. Neulo oikean puolen peilikuvaksi. 

 

HIHAT 

Luo (69) 72 (75) s pyöröpuikolle nro 3 ja neulo suljettuna joustinta *1 o, 2 n*. Toista * - * kunnes joustimen 

korkeus on 3 cm. 

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½, laita s-merkki krs:n alkuun ja neulo suljettuna mallineuletta kuten 

miehustassa seuraavasti:  

1. krs: *ylivetokavennus, lk, n*, toista * - * koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen 

oikeiden s:oiden kanssa). 

2. krs: *1 o, 2 n*, toista * - * koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen joustimen ja 1. krs:n 

oikeiden s:oiden kanssa). 

3. krs: *2 o yht., 1 n, lk*, toista * - * koko krs:n ajan. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen aiempien krs:ten 

oikeiden s:oiden kanssa). 

4. krs: Neulo kuten 2. krs. (Oikeiden s:oiden tulee sopia yhteen aiempien krs:ten oikeiden s:oiden kanssa). 

Neulo 8 krs:ta ja lisää seuraavalla krs:lla, joka on mallikerran 1. krs, krs:n alun s-merkin kohdalla 

seuraavasti: Neulo viimeiseen s:aan asti, joka on nurja s (muista tehdä lk ennen sitä) ja neulo viimeiseen 

s:aan 1 n, 1 s kiertäen o, lk, neulo s:oiden välinen lankalenkki kiertäen o. Työhön on lisätty 3 s. Seuraava s 

on oikea s ja uusi krs alkaa. Neulo 8 krs:ta ja toista 3 s:n lisäys samalla tavalla. XS/S-koko: toista lisäykset 

yhteensä 2 kertaa, M-koko: toista lisäykset yhteensä 4 kertaa ja L/XL-koko: toista lisäykset yhteensä 5 

kertaa. Työssä on nyt (75) 84 (90) s.  

Jatka neuloen kunnes hihan pituus on (15) 16 (16) cm tai se on halutun mittainen. Lopeta kahdella 

samanlaisella krs:lla, ts. krs:illa joilla neulotaan 1o, 2 n ja päätä sen jälkeen s:t.  

Neulo toinen hiha samalla tavalla. 

 

VIIMEISTELY  

Yhdistä olkasaumat seuraavsti: Ota s-pitäjillä odottavat s:t puikoille, olat op:t vastakkain.Käytä ylimääräistä 

puikkoa ja neulo s:t oikein yhteen sekä päätä samalla s:t. Yhdistä toinen olkasauma samalla tavalla.  

 

KAULUS 

Kaulus neulotaan 1x1-joustinta. Aloita vasemman reunuksen keskikohdasta, poimi työn np:lta pyöröpuikolle 

nro 3 1 s jokaisesta s:sta/krs:lta, (38) 40 (42) s olkasaumaan asti, poimi takakappaleen puolelta (65) 67 

(69) s seuraavaan olkasaumaan asti, lisää odottamassa oleviin s:oihin yhteensä 15 s neulomalla joka 

toisen kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein. Poimi etkappaleen pääntien oikeasta reunasta 

reunuksen keskikohtaan asti (38) 40 (42) s = (141) 147 (153) s. Ensimmäinen krs on np:n krs. 

Ensimmäinen s on rs ja se nostetaan neulomatta nurin lanka työn edessä, neulo sen jälkeen 1 n, *1 o, 1 n*, 

toista * - * koko krs:n ajan, viimeinen s neulotaan oikein jokaisella krs:lla. Käänny ja jatka neuloen joustinta. 

Ensimmäinen s on rs ja se nostetaan neulomatta nurin lanka työn edessä, jatka neuloen 1 o, 1 n.  

Lisää 10. krs:lla seuraavasti: 1 rs, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 1 l-v, neulo joustinta kunnes puikolla on jäljellä 6 s, 

1 l-o, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 2 o. 

Toista lisäykset 12., 20. ja 22. krs:lla. 

Neulo vielä 9 krs:ta, eli yhteensä 31 krs:ta ja päätä kaulus italialaisittain.  

 

Päättele kaikki langanpäät. Pese pusero vyötteen pesuohjeen mukaisesti ja anna kuivua tasona 

pyyheliinan päällä.  
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CEWEC DESIGNTEAM – 2. PAINOS 

Mikäli jaat CEWEC-neuleitasi Instagramissa, olisimme iloisia jos merkkaat julkaisun #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


