
 

 
Organic Cotton 

Naisen pitsiraitainen pusero  

 
Koot: XS/S-M-L-XL-XXL 

Lanka: Schachenmayr Organic Cotton (100% puuvilla, 50 g = 155 m). 

Prym puikot: Nro 2,5 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 2,5 

tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 29 s ja 40 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja 

nurjat oikein. Toista jatkossa 2. krs:ta.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Pitsineule: 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 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 108     116 124    132 142  cm 
kokopituus    66      70   74     78   82 cm 

hihan sisäpituus   46      46   47     47   48 cm 

Langan menekki 
Schachenmayr Organic Cotton -lankaa 

valkoista (001) 600     600  650    650  700  g 

 
Takakappale Luo 159-171-183-195-207 s ja neulo helmineuletta 3 cm. Aloita sitten sileä neule. Kun kappaleen 

korkeus on 13-14-15-16-17 cm, aloita pitsineule reuna-s:n sisäpuolella piirroksen oikeasta reunasta, toista 12 s:n 

mallikertaa 12-13-14-15-16 kertaa, neulo piirroksen toiseen reunaan ja tee reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä 

järjestyksessä ja toista piirroksen 1.-20. krs:ia 2 kertaa. Aloita sitten jälleen sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 
60-64-68-72-76 cm, päätä molemmista reunoista olkaa varten joka 2. krs 10-9-10-12-6x4-4-5-5-5 s ja vielä 2-

3-2-1-7x6-7-6-7-6 s. Jätä loput eli takakappaleen pääntien 55-57-59-61-63 s odottamaan. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 59-63-67-71-75 cm. Jätä nyt keskimmäiset 7-9-9-

9-11 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin oikean olan puoli. Jatka sileää neuletta ja tee samalla 

kavennukset. 1.krs: (np) neulo kunnes pääntien reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s n yhteen ja 2 n. 2.krs: (op) 
neulo 2 o, 2 s o yhteen ja neulo krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ia vielä 22-22-23-24-24 krs:n ajan. Päätä lopuksi 

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

 
Hihat Luo 109-113-117-121-125 s ja neulo helmineuletta 3 cm. Aloita sitten sileä neule. Lisää sileän neuleen 9.-

3.-3.-3.-3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista lisäyksiä joka 8.-8.-8.-6.-6. krs kunnes työssä on 117-123-

127-133-137 s. Kun olet neulonut sileää 36 krs, aloita pitsineule näin: Neulo 4-1-3-0-2 s o, neulo 

ruutupiirroksen ensimmäiset 7 s, toista 12 s:n mallikertaa 8-9-9-10-10 kertaa ja neulo piirroksen viimeiset 6 s, 
neulo 4-1-3-0-2 s o. Toista piirroksen 1.-20. krs:ia 2 kertaa. Lisää pitsineuleen 4.-6.-6.-6.-2. krs:lla molemmissa 

reunoissa 1 s ja toista lisäyksiä joka 8.-8.-8.-8.-6. krs kunnes työssä on 127-133-137-143-151 s. Neulo lisätyt s:t 

joko sileää neuletta tai pitsineuletta. Kun olet neulonut pitsineuletta 40 krs, aloita sileä neule ja lisää sen 5.-7.-7.-

7.-7. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Toista lisäyksiä joka 8. krs kunnes työssä on 145-151-159-165-173 s. Kun 

hihan pituus on 46-46-47-47-48 cm, päätä s:t. 

 

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

olkasaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle 125-129-131-137-141 s ja neulo suljettuna neuleena 

helmineuletta 3 cm, päätä s:t. Kiinnitä hihat sivuihin olkasauman molemmin puolin n. 25-26-27-28-30 cm 

matkalle. Ompele vielä sivu- ja hihasaumat. 
 

 

 



        Hiha    Etu- ja takakappale    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                 

                       12 s:n mallikerta toistuu 

 
= oikea s 

= ota langankierto puikolle 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli 

= nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli 
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