
Organic Cotton 

Naisen keltainen pusero 

 

Koko: XS(S)M(L)XL.  
Lanka: Schachenmayr Organic Cotton (50 g =155 m) -lankaa 

400(450)450(500)500 g sinapinkeltaista (00022).  

Prym puikot: Nro 3 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3 tai 

käsialan mukaan 

Mitat: Vartalonympärys 98(104)112(125)132 cm, kokopituus n. 

48(52)56(59)64 cm ja hihan sisäpituus 15 cm.  

Tiheys: 26 s ja 45 krs siksak-neuletta = 10 cm.  
Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Siksak-neule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Toista 1.-4. krs:ia. 

 
Takakappale: Luo 127(135)145(163)171 s ja aloita siksak-neule kokosi 

nuolten mukaan, toista 18 s:n mallikertaa 7(7)8(9)9 kertaa. Kun kappaleen 

korkeus on 21(24)27(29)33 cm, lisää molemmissa reunoissa hihoja 

varten joka 2. krs 5x1 s, 1x12 s ja 1x21 s =203(211)221(239)247 s. Neulo 
lisätytkin s:t siksak-neuletta. Kun olet lisännyt s:t, laita sivuihin merkit 

hihansuiden alareunaa varten. Jatka mallineuletta. Kun olet merkin jälkeen 

neulonut 19(20)21(22)23 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten 
joka 2. krs 3x5(6)6(6)7 s ja 3x5(5)6(6)6 s. Työssä on jäljellä 

143(145)149(167)169 s. Jätä nyt keskimmäiset 31(33)33(35)37 s 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä 
pääntien reunassa joka 2. krs 1x8 s ja 4(4)5(5)5x1 s ja päätä samalla sivusta 

lähtien olkaa varten vielä joka 2. krs 1x5(5)5(6)6 s, 7(7)7(2)2x5(5)5(6)6 s 

ja 1(1)1(7)7x4(4)5(5)5 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.  

 
Etukappale: Neulo kuten takana. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla 
nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Poimi pääntien 

reunasta langan avulla pyöröpuikolle 162(166)170(174)182 s eli neulo 

odottamassa olevat s:t sekä etu- että takakappaleen keskeltä ja poimi 
niiden molemmin puolin pääntien kaikista pystyreunoista 25(25)26(26)27 

s. Päätä heti s:t oikeaa neuloen. Poimi toisesta hihansuusta 

107(113)117(123)129 s ja neulo tasona joustinneuletta 15 cm, päätä s:t. 

Tee toinen hihansuureunus samoin. Poimi takakappaleen helmasta 

124(136)146(162)172 s ja päätä s:t oikeaa neuloen. Tee etukappaleen 

helmaan samanlainen reunus. Ompele lopuksi hiha- ja sivusaumat. 



                            Etu- ja takakappale 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Siksakneuleen ruutupiirros: 

 

 

 

 

Toista 4 s:n mallikertaa 
 

 

 
 

 

 

 

= oikea s, neulo s nurjalla nurin 

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 
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