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Miehen pusero XS-S-M/L-XL-XXL-XXXL 

 

Lanka: Rowan Softyak Dk -lanka (76% puuvilla, 15% yak, 9% nailon)  

Puikot Prym:  Nro 3-3,5 ja 4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan  

Tiheys 27 s ja 34,5 krs ruutuneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet Joustinneule: 2 o, 2 n. Ruutuneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn 

oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t nurin. Toista 1.-20. krs:ia  

 

Koko  XS S M/L XL XXL         XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 90 100 110 120 130          140 cm 

kokopituus  66 68 70 72 74             76 cm 

hihan sisäpituus 46 48 50 51 52             52 cm 

Langan menekki 

Rowan Softyak Dk -lankaa 

vaaleanharmaata (232) 550 600 650 750 850         850 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 122-138-150-162-178-190 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta 

jousteen viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 124-138-152-164-178-192 s. Vaihda työhön paksummat 

puikot ja aloita ruutuneule piirroksen oikeaan reunaan merkityn kokosi nuolen kohdalta ja toista sitten 16 s:n 

mallikertaa tarpeen mukaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 44-45-45-46-46-

47 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x4-5-6-7-8-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 

joka krs 5-5-7-7-9-9x1 s ja joka 2. krs 4-6-6-7-7-9x1 s =98-106-114-122-130-138 s. Kun kädentien korkeus on 

20-21-23-24-26-27 cm, jätä keskimmäiset 40-44-46-46-48-52 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin 

toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 4x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. 

krs 3x6-7-7-8-9-10 s ja 1x7-6-9-10-10-9 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 14-15-16-17-18-19 cm. Jätä nyt kappaleen 

keskimmäiset 22-26-26-26-26-30 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Jatka ruutuneuletta 

ja kavenna samalla pääntien reunassa ensin joka krs 8x1 s ja sitten joka 2. krs 4-4-4-4-5-5x1 s sekä vielä joka 4. 

krs 1-1-2-2-2-2x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 62-62-66-66-70-70 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta jousteen viimeisellä 

eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 64-64-68-70-70-72 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita ruutuneule 

piirroksen mukaan. Piirrokseen on merkitty HK:lla hihan keskikohta, laske siitä kuvion alku sivussa. Lisää 

pintaneuleen 5.-5.-5.-3.-3.-3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6.-6.-6.-4.-4.-4. krs 

kunnes työssä on 86-104-108-76-92-106 s. Toista vielä lisäykset molemmissa reunoissa joka 8.-0-8.-6.-6.-6. krs 



kunnes työssä on 98-104-110-116-122-128 s. Kun hihan pituus on 46-48-50-51-52-52 cm, päätä molemmissa 

reunoissa pyöriötä varten 1x4-5-6-7-8-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 5x1 s ja sitten joka 2. 

krs 1 s kunnes työssä on jäljellä 52 s. Kavenna sen jälkeen molemmissa reunoissa joka krs 11x1 s ja päätä vielä 

1x5 s. Päätä loput 20 s kerralla. 

 

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

olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pyöröpuikolle langan avulla pääntien reunasta 112-120-128-128-136-144 s ja 

neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 9 krs. Päätä s:t. Kiinnitä vielä hihat. 

 

= oikea s 

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

= siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

= siirrä 4 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein, siirrä sitten apupuikon seuraavat 2 s 

vasemman käden puikolle, siirrä apupuikko työn taakse, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t oikein 
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