
Cosy Wool 

Naisen V-kuvioinen pusero  

XS-S-M-L-XL 

 
Lanka: Schachenmayr Cosy Wool (64% viskoosi, 25% akryyli, 11% 

villa)  

Prym puikot: Nro 4 ja 4,5 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko 
nro 4 tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 15 s ja 23 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  
Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Tee V-kuviot 

intarsiana eli ota jokaista väriosaa varten oma keränsä ja kierrä aina 

eriväriset langat nurjalla toistensa ympäri niiden rajakohdassa jotta 
väriosat yhdistyvät. 

 

Koko  XS S M L XL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalonympärys 92 100 108 116 124 cm 

kokopituus n.  62 63 65 67 68 cm 

hihan sisäpituus 46 46 46 46 46 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Cosy Wool -lankaa 

luonnonvalkoista (00002) 200 200 250 300 350 g 

tummanharmaata (00098) 100 100 100 150 150 g 

mustaa (00099) 100 100 100 150 150 g 

 

Takakappale Luo l.valkoisella langalla ohuemmille puikoille 71-77-83-89-95 s ja neulo joustinneuletta 2 
cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 46 krs, aloita 

keskellä työtä V-kuviot intarsiana ruutupiirroksen mukaan. Kun olet tehnyt piirroksen valmiiksi, jatka 

silmukoiden muutoksia vastaavasti molempiin suuntiin joka krs. Kun olet neulonut sileää 92 krs, päätä 
molemmista reunoista kädentietä varten 1x2-3-3-3-3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa ensin 

joka 4. krs 3-3-2-1-0x1 s ja vielä joka 2. krs 14-15-19-23-26x1 s. Jätä loput eli takakappaleen pääntien 

33-35-35-35-37 s odottamaan. 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 13-14-16-18-19 cm. Jätä nyt 

keskimmäiset 21-23-23-23-25 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä 

pääntien reunassa joka 2. krs 3x2 s ja jatka sivussa kavennuksia kunnes työssä on jäljellä 2 s, päätä s:t 

kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 
Hihat Luo l.valkoisella langalla ohuemmille puikoille 33-33-35-37-37 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää samalla molemmissa reunoissa joka 16.-

12.-10.-8.-7. krs 6-8-10-12-14x1 s =45-49-55-61-65 s. HUOM: Kun olet neulonut sileää 68 krs, aloita 
keskellä työtä V-kuviot intarsiana ruutupiirroksen mukaan. Kun olet tehnyt piirroksen valmiiksi, jatka 

silmukoiden muutoksia vastaavasti molempiin suuntiin joka krs. Kun olet neulonut sileää 100 krs, ja olet 

kuvioissa samassa kohtaa kuin takana ennen kädentietä, päätä molemmista reunoista 1x2-3-3-3-3 s. 

Kavenna sitten molemmissa reunoissa ensin joka 4. krs 3-3-2-1-0x1 s ja vielä joka 2. krs 12-13-17-21-

24x1 s. Päätä jatkossa etureunasta joka 2. krs 3x3 s ja jatka toisessa reunassa 1 s:n kavennuksia joka 2. 

krs. Tee toinen hiha muuten samoin, mutta tee yläreuna peilikuvaksi. 
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Ompele raglansaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle mustalla langalla (ota mukaan myös 

odottamassa olevat s:t) 80-84-84-84-88 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 2 cm, päätä s:t. 

Ompele vielä sivu- ja hihasaumat.  
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