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Softyak DK 

 
Naisen beige pitsipusero XS/S-M/L-XL-XXL/XXXL-XXXXL 

Lanka: Rowan Softyak Dk  

Prym Puikot: Nro 3-3,5 ja 4 sekä pääntien reunusta varten saman paksuiset pyöröpuikot tai käsialan 

mukaan  

Tiheys 23 s ja 32 krs pitsineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet Joustinneule: 3 o, 2 n. Pitsineule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on 

vain työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t nurin. Toista 1.-16. krs:ia. Kun teet pitsineuleen 

aikana reunoissa kavennuksia tai lisäyksiä, katso aina että jokaista pitsineuleen kavennusta vastaa lisäys 

eli langankierto tai päinvastoin jotta s-luku pysyy koko ajan oikeana 

 
Koko  XS/S M/L XL XXL/XXXL XXXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 136 144 156 168 182 cm 
kokopituus  74 76 78 80 82 cm 

hihan sisäpituus 42 43 44 44 44 cm 

Langan menekki 
Rowan Softyak Dk -lankaa 

beigeä (247)  700 800 850 950 1000 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 157-167-182-197-212 s ja aloita joustinneule näin: 1.krs: (op) 2 

n, *3 o, 2 n*, toista *-*. Neulo joustinneuletta vielä 17 krs ja muuta jousteen viimeisellä eli nurjan 

puolen krs:lla s-luvuksi 157-167-181-195-211 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pitsineule 

piirroksen oikeasta reunasta kokosi nuolen kohdalta, toista 22 s:n mallikertaa 7-7-8-8-9 kertaa ja neulo 
piirroksen toiseen reunaan. Neulo s:t jatkossa tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 71-73-

75-77-79 cm, jätä keskimmäiset 25-25-27-27-29 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen 

puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 8x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 

2. krs 5x10-11-11-13-14 s ja 1x8-8-14-11-13 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 65-67-68-70-71 cm. Jätä nyt 

keskimmäiset 17 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien 

reunassa joka krs 6x1 s, sitten joka 2. krs 3x1 s sekä vielä joka 4. krs 3-3-4-4-5x1 s. HUOM: Päätä 

sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 



Hihat Luo ohuemmille puikoille 42-42-47-47-47 s ja neulo joustinneuletta kuten takana ensin 17 krs. 

Muuta jousteen viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 55-57-59-59-61 s. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita pitsineule. Piirrokseen on HK:lla merkitty hihan keskikohta, laske siitä 

pitsineuleen alku sivussa. Lisää pitsineuleen 3. krs:lla hihan molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten 
lisäykset joka 4. krs kunnes työssä on 69-75-79-91-105 s ja sitten joka 6. krs kunnes työssä on 93-97-

101-105-111 s. Kun hihan pituus on 42-43-44-44-44 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten 

joka 2. krs 4-3-1-4-3x6-6-6-7-7 s ja 1-2-4-1-2x7-7-7-7-8 s. Päätä loput 31-33-33-35-37 s kerralla. 
 

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

Ompele olkasaumat. Poimi ohuemmalle pyöröpuikolle langan avulla pääntien reunasta 104-104-112-
112-120 s ja aloita suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneule. Kun olet neulonut joustinneuletta 15 krs, 

lisää jokaisen 2 n s:n väliin 1 nurja s ja aloita 2 o, 3 n -joustinneule. Kun olet neulonut näin 15 krs, lisää 

jokaisen 2 o s:n väliin 1 oikea s ja aloita 3 o, 3 n -joustinneule näillä 156-156-168-168-180 s:lla. Kun 
olet neulonut viimeisen lisäyskerroksen jälkeen 1 krs, vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja jatka 

joustinneuletta. Kun kauluksen korkeus on 25 cm, päätä s:t. Kiinnitä hihat sivuihin olkasaumojen 

molemmin puolin 21-22-23-24-25 cm matkalle. Ompele sivu- ja hihasaumat. 
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