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Cotton Cashmere 
 

Naisen raidallinen pusero 

XS/S(M)L(XL)XXL 

 

Lanka: Rowan Cotton Cashmere (85%puuvilla 15% cashmere).  

Langanmenekki: 350(400)450(450)500 g harmaata (225), 200(200)250(250)250 g hopeanharmaata 

(224) ja 150(200)200(200)250 g valkoista (210). 
Prym puikot: 3-3,5 ja 4 mm sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko 3-3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Muuta: Prym virkkuukoukku nro 4. 

Tiheys: 23 s ja 28 krs pintaneuletta sekä 20 s ja 28 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla =10x10 cm. 

Vaatteen mitat:  
Helmanympärys 112(123)131(142)152 cm, pituus n. 64(66)68(70)72 cm  

hihan sisäpituus 38(38)39(39)39 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule 2 o, 1 n. 
Pintaneule: Neulo ohjeen mukaan. 

Raidoitus: 1.-12.krs: valkoisella. 13.-24.krs: hopeanharmaalla. 25.-28.krs: valkoisella. 29.-38.krs: 

hopeanharmaalla. 39.-42.krs: valkoisella. 43.-52.krs: hopeanharmaalla. 53.-56.krs: valkoisella. 57.-66.krs: 

hopeanharmaalla. 67.-70.krs: valkoisella. 71.-78.krs: hopeanharmaalla. 79.-82.krs: valkoisella. 83.-90.krs: 

hopeanharmaalla. 91.-94.krs: valkoisella. 95.-102.krs: harmaalla. 103.-106.krs: valkoisella. 107.-114.krs: 

harmaalla. 115.-118.krs: valkoisella. 119.-124.krs: harmaalla. 125.-128.krs: valkoisella. 129.-134.krs: 

harmaalla. 135.-138.krs: valkoisella. 139.-142.krs: harmaalla. 143.-144.krs: valkoisella. 145.-148.krs: 
harmaalla. 149.-150.krs: valkoisella. 151.-152.krs: harmaalla. Toista jatkossa raidoitusta 149.-152. krs:ten 

mukaan. 

 
Takakappale: Luo valkoisella langalla ohuemmille puikoille 128(140)152(164)176 s ja neulo 

joustinneuletta 16 krs, muuta viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 129(141)151(163)175 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo  
Seuraava krs: (op) 4(4)3(3)3 o, *ota lk puikolle, nosta 1 s neulomatta ja laita merkki tämän s:n ympäri, 

neulo 2 o, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo 2 o, kavenna 2 s 

(=nosta 2 s neulomatta kuten neuloisit ne oikein yhteen, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli), 

neulo 2 o, lisää 1 s, neulo 2 o*, toista *-* ja ota lk puikolle, nosta 1 s neulomatta, merkitse silmukka ja 

neulo 4(4)3(3)3 o. Nosta jatkossa merkityt s:t aina nurjalla puolella neulomatta ja neulo ne oikealla 

puolella oikein.  

Seuraava krs: (np) 4(4)3(3)3 n, *nosta merkitty s neulomatta, pudota lk pois puikolta, ota lk puikolle ja 
neulo 11 n*, toista *-*, mutta neulo krs:n lopussa vain 4(4)3(3)3 n. Aloita sitten pintaneule. 1.krs: 

4(4)3(3)3 o, *neulo lk + nostettu s o yhteen, ota lk puikolle, neulo 2 o, lisää 1 s, neulo 2 o, kavenna 2 

s, neulo 2 o, lisää 1 s, neulo 2 o*, toista *-* ja neulo lk + nostettu s o yhteen, ota lk puikolle, neulo 
4(4)3(3)3 o. 2.krs: 4(4)3(3)3 n, *pudota lk pois puikolta, nosta merkitty s neulomatta, ota lk puikolle 

ja neulo 11 n*, toista *-*, mutta neulo krs:n lopussa vain 4(4)3(3)3 n. Toista jatkossa pintaneuleen 1.-2. 



krs:ia ja tee samalla raidat siten, että neulot vielä 8 krs valkoisella ennen kuin neulot hopeanharmaalla 

12 krs, jne. Kun kappaleen korkeus on 15(15)16(16)17 cm, aloita raglankavennukset.  

HUOM: Kun tulet raglankavennuksien aikana merkityn s:n kohdalle, pura se ensin helman 

joustinneuleeseen asti. Virkkaa sitten silmukka takaisin siten, että vedät aina 2 lankalenkkiä s:n läpi 
puikolla oleviin silmukoihin asti. Laita sitten tämä 2 lankalenkin silmukka vasemman käden puikolle ja 

kavenna vasta sitten silmukka. Tee näin jokaisen merkityn s:n kohdalla ja kavenna raglaa varten 

molemmissa reunoissa ensin joka 4. krs 16(12)10(6)3x1 s ja joka 2. krs 28(38)44(54)62x1 s. Työhön 
jää 41(41)43(43)45 s. Neulo 1 krs ja pura sekä virkkaa samalla kaikki loput merkityt s:t kuten edellä. Jätä 

sitten s:t odottamaan. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana. 

 

Hihat: Luo harmaalla langalla ohuemmille puikoille 50(50)53(53)56 s ja neulo joustinneuletta ensin 

46(46)48(48)48 krs. Jatka joustetta ja lisää samalla molemmissa reunoissa joka 10. krs 2x1 s, joka 8. krs 

1x1 s, joka 6. krs 1x1 s ja joka 2. krs 1x1 s =60(60)63(63)66 s. Neulo 1 krs ja muuta samalla s-luvuksi 

58(60)62(62)64 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen aikana 

molemmissa reunoissa joka 2. krs 3(1)3(0)0x3 s, 14(16)15(18)16x4 s ja 0(0)0(0)2x5 s = 

188(194)200(206)212 s. Kun hihan pituus on 38(38)39(39)39 cm, kavenna molemmissa reunoissa 

raglaa varten joka krs 47(49)51(53)55x1 s ja sen jälkeen 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 36 s. 
Neulo vielä 1 krs ja jätä sitten s:t odottamaan. 

 

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

Ompele raglansaumat. Neulo kaikki odottamassa olevat s:t samalle pyöröpuikolle harmaalla langalla ja 

lisää samalla sekä etu- että takakappaleen kohdalla 1(1)2(2)0 s =156(156)162(162)162 s. Laita 

merkkilangat kaikkien kappaleiden rajakohtiin. 1.krs: *neulo 1 o, (1 n, 2 o), toista sulkeita kunnes ennen 

seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 2 s, neulo 1 n, 1 o*, toista *-* koko krs:n ajan. 2.krs: neulo oikeat s:t 
oikein ja nurjat nurin ja tee samalla jokaisen merkin jälkeen ylivetokavennus sekä neulo ennen jokaista 

merkkiä 2 s o yhteen. 3.krs: *1 o, neulo joustinneuletta kunnes ennen merkkiä on jäljellä 1 s, neulo s 

oikein*, toista *-* koko krs:n ajan. Toista 2.-3. krs:ia vielä 2 kertaa =132(132)138(138)138 s. Tee vielä 

kavennukset ja päätä samalla s:t. Ompele vielä hiha- ja sivusaumat. 
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