
 

Peach Cotton 
Naisen röyhelöhelmainen pusero, lyhyt hiha XS(S)M(L)XL 

 

Lanka: Schachenmayr Peach Cotton (60% puuvilla, 40% akryyli.) 

250(250)300(300)350 g vaaleanpunaista (00135). 

Prym puikot: 4 mm sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko 4 mm tai käsialan 

mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 32 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm. 

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 88(96)104(112)124 cm, pituus 54(55)56(57)58 cm 
hihan sisäpituus 11 cm. 

Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Takakappale: Luo 157(169)183(197)211 s ja neulo sileää neuletta. Kun kappaleen 
korkeus on 8 cm, neulo työn oikean puolen krs:lla reuna-s, 4(3)4(4)5 s o, *5 s o 

yhteen, 8 s o*, toista *-* vielä 10(11)12(13)14 kertaa, neulo 5 s o yhteen, 3(3)3(4)4 

s o ja tee reuna-s =109(117)127(137)147 s. Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla 

2 s o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 

s o yhteen ja 2 s o. Toista tällaiset kavennukset joka 14. krs vielä 4 kertaa 

=99(107)117(127)137 s. Kun kappaleen korkeus on 35 cm, päätä molemmissa 
reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x2(3)4(5)6 s ja 1x2(2)3(3)4 s sekä vielä 

4(5)5(7)8x1 s =83(87)93(97)101 s.  

HUOM: Tee 1 s:n kavennukset 2 s:n sisäpuolella kuten sivuissa. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 cm, 

jätä keskimmäiset 57 s pääntietä varten odottamaan ja päätä samalla molemmissa reunoissa olkaa varten 

13(15)18(20)22 s. 

  

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 11(12)13(14)15 cm. Jätä nyt keskimmäiset 33 s 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 2x2 s ja kavenna 

sitten samassa reunassa 2 s:n sisäpuolella joka 2. krs 8x1 s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin 

takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo 66(70)76(80)88 s ja aloita sileä neule. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa joka 12. krs 2x1 s 

=70(74)80(84)92 s. Kun hihan pituus on 11 cm, päätä pyöriötä varten molemmissa reunoissa joka 2. krs 

1x2(3)4(5)6 s ja 1x2 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella kuten sivuissa joka 2. krs 
17(17)19(21)21x1 s. Päätä loput 28(30)30(28)34 s kerralla. 

 

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

olkasaumat. Poimi langan avulla pyöröpuikolle pääntien reunasta 134 s ja neulo suljettuna neuleena sileää neuletta 3 

krs, päätä s:t. Kiinnitä hihat ja ompele lopuksi sivu- sekä hihasaumat. 

 

    Taka- ja etukappale     Hiha  
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