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Softyak DK 

Naisen roosa pintaneulepusero S-M-L/XL-XXL-XXXL 
 

Lanka: Rowan Softyak DK tai Baby Merino Silk  

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

mukaan  

Tiheys: 24 s ja 38 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Pintaneuleet: neulo ohjeen mukaan. Kun nostat 

s:n neulomatta, jää lanka aina työn oikealle puolelle eli oikealla puolella työn eteen ja nurjalla puolella 

työn taakse  

 

Koko  S M L/XL XXL XXXL 
Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 96 106 118 130 146 cm 

kokopituus n.  64 66 68 70 72 cm 
hihan sisäpituus 33 34 35 35 35 cm 

Langan menekki 

Rowan Softyak DK  
Baby Merino Silk DK 550 600 700 750 800 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 117-129-147-159-177 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja neulo helman reunus. 1.krs: (op) oikein. 2.krs: nurin. 3.krs: 1 n, *3 n, nosta 

1 s nurin neulomatta, neulo 2 n*, toista *-* ja neulo 2 n. 4.krs: 2 o, *2 o, nosta 1 s nurin neulomatta, 

neulo 3 o*, toista *-* ja neulo 1 o. 5.-6.krs: kuten 3.-4. krs:t. 7.-8.krs: kuten 1.-2. krs. 9.krs: 1 n, *nosta 1 

s nurin neulomatta, neulo 5 n*, toista *-*, nosta 1 s nurin neulomatta ja neulo 1 n. 10.krs: 1 o, nosta 1 
s nurin neulomatta, *neulo 5 o, nosta 1 s nurin neulomatta*, toista *-* ja neulo 1 o. 11.-12.krs: kuten 

9.-10. krs:t. 13.-20.krs: kuten 1.-8. krs. Aloita sitten pintaneule. 1.krs: 2 o, *nosta 5 s n neulomatta, 

neulo 1 o*, toista *-* ja neulo 1 o. 2. ja muutkin nurjan puolen krs:t: nurin. 3.krs: 4 o, *neulo 1 s 

langankierron kanssa yhteen (=työnnä oikean käden puikko 2 krs alempana olevan lankalenkin alta ja 

neulo vasemman käden puikon s oikein siten, että lankalenkki sitoutuu samalla), neulo 5 o*, toista *-* 

ja neulo 1 s langankierron kanssa yhteen, 4 o. 5.krs: 4 o, *1 o, nosta 5 s n neulomatta*, toista *-* ja 

neulo 5 o. 7.krs: 4 o, *3 o, neulo 1 s langankierron kanssa yhteen, neulo 2 o*, toista *-* ja neulo 5 o. 

8.krs: neulo nurin. Toista jatkossa 1.-8. krs:ia. Kun kappaleen korkeus on 41-42-43-44-45 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x4 s. Koot S-M: Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla 2 o, 

tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo samaa 
krs:ta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s oikein yhteen ja 2 o. Toista tällainen kavennus 



joka 4. krs vielä 4-0 kertaa =99-119 s. Koot L/XL-XXL-XXXL: Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla 

2 o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 

samaa krs:ta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s oikein yhteen ja 2 o. Neulo nurjan 

puolen krs:lla 2 n, 2 n yhteen, neulo samaa krs:ta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s 
nurin yhteen takareunoistaan ja 2 n. Toista tällaiset kavennukset joka krs vielä 8-16-28 krs:n ajan =119-

115-109 s. Kaikki koot: Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 28-38-37-35-31x1 s. Kun 

raglan korkeus on 20-21-22-23-24 cm, päätä loput eli takakappaleen pääntien 43-43-45-45-47 s 
kerralla. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes olet neulonut raglaa 2-6-6-10-10 krs. Jätä nyt keskimmäiset 11-
11-13-13-13 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa raglankavennuksia 

kuten takana ja kavenna samalla pääntien reunassa joka krs 4x1 s, joka 2. krs 3-3-2-2-3x1 s, joka 4. krs 

7-7-7-7-6x1 s ja joka 6. krs 4-4-5-5-6x1 s. Päätä loput 2 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli 
peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 59-59-65-65-65 s ja aloita helman reunus kuten takana, mutta neulo 

nyt 3. krs:n alkuun 2 n, 4 krs:n alkuun 3 o, 9. krs:n alkuun 2 n ja 10. krs:n alkuun 2 o. Kun olet tehnyt 
helmareunuksen 20 krs, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pintaneule. Aloita se muuten kuten 

takana, mutta neulo nyt 1. krs:n alkuun 3 o ja sitten 3. krs:n alkuun 5 o jne. Lisää pintaneuleen 9.-7.-7.-

7.-5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 8.-8.-6.-6.-4. krs kunnes työssä on 

79-85-77-93-75 s. Lisää vielä molemmissa reunoissa 1 s joka 10.-8.-8.-8.-6. krs kunnes työssä on 81-

87-91-95-101 s. Neulo lisätytkin s:t pintaneuletta. Kun hihan pituus on 33-34-35-35-35 cm, päätä 

molemmissa reunoissa 1x4 s. Kavenna sitten 2 s:n sisäpuolella kuten takakappaleen reunoissa ensin 

joka 4. krs 7-6-6-6-5x1 s ja sen jälkeen 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 17 s. Päätä sitten 

etureunasta lähtien joka 2. krs 2x4 s ja 1x3 s ja jatka takareunassa raglankavennuksia joka 2. krs. Päätä 

loput 2 s kerralla. 

Neulo toinen hiha muuten samoin, mutta tee yläreunan päätökset peilikuvana. 
 

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

Ompele raglan-, sivu- ja hihasaumat. Poimi langan avulla pääntien reunasta pyöröpuikolle 176-176-
184-184-192 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 10 krs. Päätä s:t.  
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