
 

 
Organic Cotton 

Naisen raidallinen pusero 

 

Koko: XS(S)M(L/XL)XXL.  

Lanka: Schachenmayr Organic Cotton (50 g =155 m) -lankaa 
300(300)350(350)400 g valkoista, 100(100)100(100)150 g sinistä ja 

50(50)50(100)100 g keltaista.  

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

Mitat: Vartalonympärys 100(108)116(126)138 cm, takakappaleen 

kokopituus 65(68)71(76)79 cm ja hihan sisäpituus 47 cm.  
Tiheys: 30 s ja 35 krs sileää neuletta = 10 cm.  

Joustinneule: 1.krs: (op) oikein. 2.krs: nurin. 3.krs: 1 n, *1 o, 1 n*, toista *-*. 

4.krs: 1 o, *1 n, 1 o*, toista *-*. Toista 1.-4. krs:ia.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 
 

Takakappale: Luo valkoisella langalla 149 (161) 175 (187) 205 s ja neulo 

joustinneuletta 5 cm, tee viimeksi sen 4. krs. Aloita sitten sileä neule 
raidoittaen näin: Neulo *12 krs sinisellä, 20 krs valkoisella*, toista *-* vielä 

kerran, *neulo 12 krs keltaisella, 20 krs valkoisella*, toista *-* vielä kerran, 

*neulo 12 krs sinisellä, 20 krs valkoisella*, toista *-* loppukappaleen ajan. Kun 
kappaleen korkeus on 65 (68) 71 (76) 79 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten 35 (41) 47 (53) 61 s ja 

jätä keskimmäiset 79 (79) 81 (81) 83 s pääntietä varten odottamaan. 

 

Etukappale: Neulo muuten kuten takana, mutta jätä sileän neuleen alareunassa ensimmäinen sininen ja valkoinen 
raita pois, näin etukappaleesta tulee 9 cm lyhyempi kuin takakappale. Kun kappaleen korkeus on 43 (46) 49 (54) 

57 cm, jätä keskimmäiset 35 (35) 37 (37) 39 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna 

samalla pääntien reunassa joka krs 15x1 s sekä vielä joka 2. krs 7x1 s. Kun kappaleen korkeus on 56 (59) 62 (67) 

70 cm, päätä loput eli olan 35 (41) 47 (53) 61 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo valkoisella 77 (81) 83 (87) 89 s ja neulo joustinneuletta 5 cm, tee viimeksi sen 4. krs. Aloita sitten sileä 
neule raidoittaen siten, että neulot vuorotellen 12 krs sinisellä ja 20 krs valkoisella. Lisää sileän neuleen 3. (3.) 7. (3.) 

3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 5. (5.) 4. (4.) 4. krs vielä 27 (27) 29 (33) 32 kertaa 

=133 (137) 143 (155) 155 s. Kun hihan pituus on 47 cm, päätä kaikki s:t kerralla. 

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

olkasaumat. Poimi pääntien reunasta (ota mukaan myös odottamassa olevat s:t) valkoisen langan avulla 

pyöröpuikolle 194 (194) 200 (200) 206 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta näin: 1.krs: oikein. 2.-3.krs: 1 o, 
1 n. 4.krs: oikein. Toista 1.-4. krs:ia kunnes reunuksen korkeus on 18 krs, ja olet viimeksi neulonut joustinneuleisen 

krs:n, päätä s.t joustetta neuloen. Kiinnitä hihat sivuihin olkasauman molemmin puolin 22 (23) 24 (26) 26 cm 

matkalle. Ompele hihasaumat ja sitten sivusaumat etukappaleen joustinneuleen yläreunaan asti. Näin takakappaleelle 

tulee 14 cm halkiot ja etukappaleelle 5 cm halkiot sivuihin.  
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