
Peach Cotton 

Röyhelökoristeinen pusero  

 

Lanka: Schachenmayr Peach Cotton (60% puuvilla, 40% akryyli)  
Prym puikot: Nro 3,5 sekä reunuksia varten lyhyt pyöröpuikko nro 3 ja 

röyhelöä varten pitkä pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 23 s ja 34 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 
Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. 

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Neulo reunasilmukat joka krs 

oikein.  
2-kertainen silmukka: nosta 1 s nurin neulomatta, lanka työn edessä, vie lanka 

työn taakse ja kiristä lankaa siten, että silmukka menee työn taakse ja puikolle 

nousee 2 lankalenkkiä. Kun tulet seuraavan kerran tämän silmukan kohdalle, 
neulo molemmat lenkit yhteen kerralla. 

 

 

 
 

 

Koko  XS S M L XL        XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 84 92 100 108 120       128  cm 

kokopituus  60 60 60 60 60          60 cm 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Peach Cotton -lankaa 

valkoista (00101) 300 350 400 450 450       500 g 
 

Takakappale Luo paksummille puikoille 98-108-116-126-140-150 s ja neulo sileää neuletta 

päärmevaraksi 2 cm. Neulo sitten 1 krs oikein työn nurjalta puolelta taitteeksi ja jatka sileää neuletta. 
Kavenna samalla molemmissa reunoissa joka 10. krs 5x1 s =88-98-106-116-130-140 s. Kun kappaleen 

korkeus taitekerroksesta mitattuna on 19-19-18-18-17-17 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista 

sitten lisäykset joka 10. krs vielä 4 kertaa. Työssä on nyt alkuperäinen s-luku. Kun kappaleen korkeus 

taitekerroksesta mitattuna on 38-37-36-35-34-33 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 

joka 2. krs 1x3-4-4-5-6-7 s, 2x3 s, 1x2 s ja 1-2-3-3-4-5x1 s =74-80-86-94-104-110 s. Kun kädentien 

korkeus on 19-20-21-22-23-24 cm, päätä keskimmäiset 16-16-18-22-22-24 s pääntietä varten ja neulo 

ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 3x5 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa 
varten joka 2. krs 3x3-4-5-5-7-7 s ja 1x5-5-4-6-5-7 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 14-15-16-17-18-19 cm. Päätä nyt 
keskimmäiset 14-14-16-20-20-22 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien 

reunassa joka 2. krs 1x4 s, 1x3 s, 1x2 s ja 7x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla 

korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Vasen röyhelö Luo paksummalle pyöröpuikolle 284 s ja neulo sileää neuletta tasona reuna-s:iden 

sisäpuolella 3 cm, neulo reuna-s:t koko ajan oikein. Aloita sitten lyhennetyt kerrokset. Eli jätä aina 
oikean puolen kerrosten lopussa silmukoita odottamaan ja heti, kun olet kääntynyt kesken kerroksen, 

tee 2-kertainen silmukka ja neulo takaisin. Jätä nyt 2x22 s ja 9x24 s odottamaan. Neulo sitten nurjan 

puolen krs:lla loput 24 s n ja neulo seuraavalla krs:lla kaikki s:t oikein, muista neuloa 2-kertaiset s:t 

yhtenä silmukkana. Jatka kaikilla s:illa sileää ja aloita kavennukset. 1.krs: (op) neulo 10 s o, *sitten 3 



kertaa 3 s o yhteen, neulo 15 s o*, toista *-* vielä 10 kertaa ja neulo 10 s o =218 s. 3.krs: neulo 10 s 

o, *sitten 3 s o yhteen, 15 s o*, toista *-* vielä 10 kertaa ja neulo 10 s o =196 s. 5.krs: neulo 10 s o, 

*sitten 2 s o yhteen, 14 s o*, toista *-* vielä 10 kertaa ja neulo 10 s o =185 s. Neulo näillä s:illa sileää 

neuletta vielä 2 krs. Päätä s:t kerralla nurjalta puolelta oikeaa neuloen. 
 

Oikea röyhelö Neulo muuten kuten vasen röyhelö, mutta tee lyhennetyt kerrokset siten, että jätät s:ita 

neulomatta aina nurjan puolen krs:n lopussa. 
 

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

Ompele olka- ja sivusaumat. Taita ja kiinnitä näkymättömin pistoin helman päärmevara nurjalla 
puolelle. Poimi kädentien reunasta ohuemmalle pyöröpuikolle 100-108-116-124-132-140 s ja neulo 

suljettuna neuleena 1 krs nurin ja sitten 1 cm joustinneuletta. Päätä s:t. Tee toinen kädentiereunus 

samoin. Poimi sitten pääntien reunasta ohuemmalle pyöröpuikolle 122-122-126-134-134-138 s ja 
neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin ja sitten 1 cm joustinneuletta. Päätä s:t. Kiinnitä röyhelöt 

etukappaleen helmasta lähtien olan yli takakappaleen helmaan päätöskerroksistaan. Röyhelöt tulevat 7 

cm päähän sivuista ja olalla 1 cm päähän kädenteiden reunoista.  

 
    Etu- ja takakappale      
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