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Naisen roosa ponchopusero XS-S-M-L/XL-XXL 

 

Lanka: Rowan Kid Classic -lanka (70% villa, 22% mohair, 8% polyamidi) 

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

Muut tarvikkeet: 64-64-68-68-72 helmeä, koko 6  
Tiheys: 19 s ja 25 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Palmikkoneule: 

neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Toista 1.-8. krs:ia. Kiinnitä samalla helmiä ruutupiirroksen 

mukaisiin kohtiin. Helmien kiinnitys: ennen kuin aloitat kappaleen neulomisen, pujota kaikki neuleeseen 

tarvittavat helmet lankaan. Ota ohut neula joka mahtuu helmien reiän läpi ja laita neulaan 

ompelulankaa. Tasaa ompelulangan päät ja solmi yhteen. Pujota neuleen lanka tämän 

ompelulankalenkin läpi ja vedä sitten helmet varovasti neulan avulla lankaan. Kiinnitä helmi neuleeseen 
seuraavasti: Vie lanka työn oikealle puolelle, vedä helmi viimeksi neulotun s:n viereen, nosta seuraava 

silmukka nurin neulomatta ja vie lanka takaisin työn nurjalle puolelle, jätä helmi nostetun s:n eteen työn 

oikealle puolelle  
 

Koko  XS S M L/XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 
Helman ympärys 110 122 130 138 150 cm 

kokopituus  59 61 63 65 67 cm 

hihan sisäpituus 4 4 4 4 4 cm 

Langan menekki 
Rowan Kid Classic -lankaa 

roosaa (891)  300 300 350 350 400 g 

 
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 106-118-126-134-146 s ja neulo joustinneuletta 10 krs. Muuta 

jousteen viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 106-116-126-134-144 s. Vaihda työhön paksummat 

puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 15-15-16-16-17 cm, päätä molemmissa 
reunoissa 1x3 s ja aloita raglankavennukset seuraavalla oikean puolen krs:lla. Neulo tällöin 2 o, tee 

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

kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s o yhteen ja 2 o. Toista tällaiset kavennukset 

joka 2. krs vielä 12-20-26-32-38 kertaa ja joka 4. krs 20-17-15-13-11 kertaa =34-34-36-36-38 s. 
Neulo vielä 3 krs ja jätä s:t odottamaan. 

 

Etukappale Pujota ensin helmet lankaan. Luo ohuemmille puikoille 106-118-126-134-146 s ja neulo 
joustinneuletta 10 krs. HUOM: Lisää reunuksen viimeisellä krs:lla keskimmäisten 18 s:n kohdalla 9 s 

tasavälein ja kavenna samalla molemmissa reunoissa 0-1-0-0-1 s =115-125-135-143-153 s. Vaihda 



työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule ja palmikkoneule. Eli neulo 44-49-54-58-63 s sileää 

neuletta, tee palmikkoa 27 s:lla näin: Aloita piirros sen oikeasta reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 4 

kertaa ja neulo piirroksen viimeiset 2 s, neulo lopuilla 44-49-54-58-63 s:lla sileää neuletta. Neulo 

jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 15-15-16-16-17 cm, päätä molemmissa 
reunoissa 1x3 s ja aloita sitten raglankavennukset kuten takana. Kun olet kaventanut joka 4. krs 16-13-

11-9-6 kertaa, ja työssä on jäljellä 51-51-53-53-57 s, neulo 3-3-1-1-3 krs. Jätä sitten keskimmäiset 25 s 

odottamaan pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa raglankavennuksia joka 4. krs ja 
kavenna samalla pääntien reunassa joka krs 7-7-8-8-8x1 s sekä vielä suurimmassa koossa 1 krs:n 

kuluttua 1x1 s. Päätä loput 2 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 
Hihat Luo ohuemmille puikoille 78-78-82-82-86 s ja neulo joustinneuletta 10 krs. Muuta jousteen 

viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 76-78-80-82-84 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä 

neule. Päätä heti molemmissa reunoissa 1x3 s ja aloita raglankavennukset. Eli kavenna molemmissa 
reunoissa 2 s:n sisäpuolella kuten takana ensin joka 6. krs 13x1 s ja sitten joka 4. krs 7-8-9-10-11x1 s 

=30 s. Jatka vasemman hihan oikeassa reunassa raglankavennuksia joka 4. krs ja päätä samalla 

vasemmasta reunasta joka 2. krs 3x7 s. Päätä loput s:t kerralla. Neulo oikea hiha muuten samoin, 

mutta päätä nyt s:t sen oikeasta reunasta. 
 

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

Ompele raglan-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle 124-124-128-128-136 s ja 

neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 7 krs, päätä s:t. 
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