
Merino Extrafine 120  

 

Naisen vaaleanvihreä pusero  

 
Koko: 36/38-42/44-48/50 

Valmiin puseron mitat: Vartalonympärys 86-103-118 cm, kokopituus 53-

55-57 cm ja hihan sisäpituus 45 cm. 
Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa vaaleanvihreää 

(00173) 400-450-550 g. 

Puikot Prym: Nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Joustinneule: 2 o, 1 n.  
Vinoruutuneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on 

vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat 

nurin. 

 
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 98-113-131 s ja neulo 

joustinneuletta 6 cm. Muuta jousteen  viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 

97-115-133 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun 

kappaleen korkeus on 33 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä 

varten 1x5 s ja sitten joka krs 6-8-10x1 s =75-89-103 s. Kun kädentien 

korkeus on 14-16-18 cm, aloita vinoruutuneule piirroksen oikeasta 

reunasta, toista 14 s:n mallikertaa 5-6-7 kertaa ja neulo piirroksen toiseen 

reunaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Jokaiseen mallikertaan tulee 7. krs:lla 2 uutta s:aa ja 

nämä s:t kapenevat pois työstä 13. krs:lla. Kun olet neulonut piirroksen valmiiksi (=20 krs), päätä s:t 

kerralla. 
Etukappale: Neulo kuten takakappale. 

 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 50-53-56 s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Vaihda työhön paksummat 
puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen 3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten 

lisäykset joka 6. krs vielä 2-10-18 kertaa sekä joka 8. krs 12-6-1 kertaa =80-87-96 s. Kun hihan pituus 

on 45 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x5 s, 4x2 s ja 5-6-7x1 s, sitten 

joka 4. krs 2x1 s ja vielä joka 2. krs 8x1 s sekä 1x4-5-6 s. Päätä loput 16-19-24 s kerralla. 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele 

olkasaumoja 5-6-7 cm:n matkalta. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. 

 
Vinoruutuneule 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                               

14 (tai 16) s:n mallikerta toistuu 



= reuna-silmukka 

= oikea s 

= nurja s 

= neulo 3 s oikein 
= neulo 1 s 3 kertaa eli oikein + ota langankierto puikolle + oikein 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 

 

= siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s oikein ja apupuikon s oikein 

 

= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein ja apupuikon s oikein 
 

= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein ja apupuikon s nurin 

= siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s nurin ja apupuikon s oikein 

= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein ja apupuikolta 1 s nurin ja 1 s oikein 

 

 

Taka- ja etukappale  Hiha     
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