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Naisen kaarrokepusero XS/S-M-L/XL-XXL-XXXL 

 

Lanka: Rowan Kid Classic  (70% villa, 22% mohair, 8% polyamidi, 50 g =140 m)   
Pyörö- ja sukkapuikot Prym:  Nro 4 ja 4,5 tai käsialan mukaan  

Tiheys: 22 s ja 25 krs sileää neuletta sekä 21 s ja 25 krs kirjoneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein ja neulo 
tasona oikealla oikein, nurjalla nurin. Tee kuviot kirjoneuleena ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan  

 

Koko  XS/S M L/XL XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 
Vartalonympärys 90 100 112 124 136 cm 

kokopituus n. 54 56 58 60 62 cm 

hihan sisäpituus 45 46 47 47 47 cm 
 

Langan menekki 

Rowan Kid Classic -lankaa 
punaruskeaa (891) 300 300 350 350 400 g 

vaaleanruskeaa (866) 50 50 50 100 100 g 

vaaleaa beigeä (888) 50 50 50 50 50 g 

tummanharmaata (831) 50 50 50 50 50 g 

 

Taka- ja etukappale Luo ohuemmalle pyöröpuikolle punaruskealla langalla 198-222-246-276-300 s ja 

neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 5 cm. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja aloita sileä 
neule pilkkuneuleena I piirroksen mukaan. Kun kappaleen korkeus on 33-34-35-36-37 cm, ja olet 

viimeksi neulonut piirroksesta sen 3. tai 6. krs:n, jaa työ kahteen osaan kädenteitä varten näin: Päätä 3 

s, neulo 93-105-117-132-144 s, päätä 6 s, neulo 93-105-117-132-144 s ja päätä 3 s. Neulo jatkossa 
kappaleet erikseen tasona. 

 

Takakappale Jatka toisilla s:illa sileää neuletta pilkkuneuleena. Neulo työn oikean puolen krs:lla 1 o, tee 

ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo kunnes 

toisessa reunassa on jäljellä 3 s, neulo 2 s oikein yhteen ja 1 o. Neulo nurjan puolen krs:lla 1 n, 2 nurin 

yhteen, neulo kunnes toisessa reunassa on jäljellä 3 s, neulo 2 s takareunoistaan nurin yhteen ja 1 n. 

Toista tällaiset kavennukset joka krs vielä 13-16-18-22-23 kertaa. Jätä loput 63-69-77-84-94 s 
odottamaan. 

 

Etukappale Tee sivuissa kavennukset kuten takana, mutta kun olet kaventanut molemmissa reunoissa 
6-8-8-12-12 s, ja työssä on jäljellä 81-89-101-108-120 s, jätä keskimmäiset 41-47-51-58-64 s 



odottamaan pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa kavennuksia ja kavenna samalla 

pääntien reunassa joka krs 8-8-10-10-12x1 s. Päätä loput 3 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli 

vastaavasti. 

 
Hihat Luo ohuemmille sukkapuikoille punaruskealla langalla 46-48-50-50-52 s ja neulo suljettuna 

neuleena joustinneuletta 5 cm. Lisää viimeisellä krs:lla 1 s =47-49-51-51-53 s. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule pilkkuneuleena I piirroksen mukaan, piirrokseen on HK:lla 
merkitty hihan keskikohta, laske siitä kuvion alku. Merkitse krs:n 1. s ja lisää sileän neuleen aikana 

merkityn s:n molemmin puolin 1 s ensin joka 4. krs kunnes työssä on 61-61-61-73-75 s ja sitten joka 6. 

krs kunnes työssä on 81-83-85-89-91 s. Kun hihan pituus on 45-46-47-47-47 cm, ja olet viimeksi 
neulonut piirroksesta 3. tai 6. krs:n, päätä merkitty s, sen toisella puolella 2 s ja toisella puolella 3 s. 

Jatka sileää neuletta pilkkuneuleena tasona ja tee samalla molemmissa reunoissa 1 s:n kavennuksia 

kuten takakappaleen reunoissa. Kavenna nyt molemmissa reunoissa joka krs 16-18-19-19-19x1 s ja 
vielä joka 2. krs 0-0-0-2-3x1 s. Jätä loput 43-41-41-41-41 s odottamaan. Tee toinen hiha samoin. 

 

Kaarroke Neulo punaruskealla langalla paksummalla pyöröpuikolla takakappaleen odottamassa olevat 

63-69-77-84-94 s, sitten toisen hihan 43-41-41-41-41 s, poimi pääntien pystyreunasta langan avulla 9-
9-11-10-12 s, neulo etukappaleen odottamassa olevat 41-47-51-58-64 s, poimi toisesta reunasta 9-9-

11-10-12 s ja neulo vielä toisen hihan s:t =208-216-232-244-264 s. Aloita suljettuna neuleena kuviot. 

1.krs: neulo v.beigellä 2-4-8-7-6 o, *2 o, 2 o yhteen, 4-3-4-3-4 o, tee ylivetokavennus, neulo 2 o*, 

toista *-* vielä 16-18-17-20-20 kertaa ja neulo 2-3-8-6-6 o =174-178-196-202-222 s. 2.krs: neulo 

t.harmaalla oikein. 3.krs: neulo vuorotellen 1 s v.beigellä ja 1 s t.harmaalla. 4.krs: neulo v.beiget s:t 

t.harmaalla ja t.harmaat v.beigellä. 5.krs: neulo t.harmaalla oikein. 6.krs: neulo v.beigellä 2-3-8-6-6 o, *2-

1-2-1-2 o, 2 o yhteen, 3 o, tee ylivetokavennus, neulo 1 o*, toista *-* vielä 16-18-17-20-20 kertaa ja 

neulo 2-4-8-7-6 o =140-140-160-160-180 s. Aloita sitten kuviot kirjoneuleena piirroksen II mukaan. 

Työhön tulee 7-7-8-8-9 mallikertaa. Kun olet neulonut piirroksen 13 krs, neulo 20.krs: v.beigellä 2-2-6-

6-2 o, *1 o, 2 o yhteen, 2-2-1-1-1 o, tee ylivetokavennus, neulo 1 o*, toista *-* vielä 16-16-20-20-24 
kertaa ja neulo 2-2-7-7-3 o =106-106-118-118-130 s. 21.-24.krs: kuten 2.-5. krs:t. 25.krs: neulo 

v.beigellä 2-2-6-7-3 o, *1-1-0-0-0 o, 2 o yhteen, 1 o, tee ylivetokavennus*, toista *-* vielä 16-16-20-

20-24 kertaa ja neulo 2-2-7-6-2 o =72-72-76-76-80 s. Katkaise muut langat ja jatka pelkällä 
punaruskealla langalla. Neulo ensin 1 krs oikein, vaihda sitten työhön ohuemmat puikot ja neulo 

suljettuna neuleena joustinneuletta 8 krs. Päätä s:t löyhästi. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Ompele raglansaumat.  
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