
Casual Soft 

Naisen sinikirjava pusero 

 

Koko: XS(S)M(L)XL.  
Mitat: Vartalonympärys 106(112)120(132)140 cm, 

kokopituus 52(55)58(61)64 cm ja hihan sisäpituus 

44 cm.  

Lanka: Schachenmayr Casual Soft (50 g =100 m) 
-lankaa 500(550)600(650)700 g sinikirjavaa (00050). 

Prym puikot: Nro 4,5 ja 5 tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 5 nappia.  
Tiheys: 18 s ja 29 krs sileää neuletta paksummilla 

puikoilla = 10 cm. 

 Joustinneule: 1 o, 1 n.  
Pintaneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

Toista 1.-8. krs:ia.  

 

Etukappale: Luo ohuemmille puikoille 
98(104)110(122)128 s ja neulo joustinneuletta 9 cm. Aloita sitten reuna-s:n sisäpuolella pintaneule 

piirroksen oikeasta reunasta ja toista 6 s:n mallikertaa 16(17)18(20)21 kertaa ja neulo reuna-s. Neulo 

jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 27(29)31(33)35 cm, lisää molemmissa 
reunoissa 3 s =104(110)116(128)134 s. Laita molempiin reunoihin merkit kädenteiden alareunaksi. 

Kun kappaleen korkeus on 44(47)50(53)56 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs 

5(7)9(12)10x3 s ja vielä 8(6)4(1)3x2(2)2(4)4 s. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 48(51)54(57)60 
cm, päätä keskimmäiset 16 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Tee olan viistotus loppuun 

ja päätä samalla pääntien reunassa joka 2. krs 1x4(4)5(5)5 s, 0(1)1(1)2x3 s, 3(2)2(3)2x2 s ja 

3(3)3(2)2x1 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 
Oikea takakappale: Luo ohuemmille puikoille 43(47)49(57)61 s ja neulo joustinneuletta 9 cm. Muuta 

jousteen viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 44(47)50(57)61 s. Vaihda työhön paksummat 

puikot ja aloita pintaneule reuna-s:n sisäpuolella piirroksen kohdasta A(B)A(A)B ja toista sitten 
mallikertaa tarpeen mukaan sekä neulo reuna-s. Kun kappaleen korkeus on 27(29)31(33)35 cm, lisää 

sivussa (=kappaleen oikea reuna) 3 s =47(50)53(60)64 s. Laita sivuun merkki kädentien alareunaksi. 

Tee sitten samassa reunassa olan viistotus kuten takana. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 
46(49)52(55)58 cm, päätä etureunasta lähtien pääntietä varten joka 2. krs 1x5(5)6(6)6 s, 0(0)0(1)1x4 

s, 1(1)1(0)1x3 s, 1(1)1(2)1x2 s ja 2(3)3(2)3x1 s sekä vielä joka 4. krs 4x1 s. 

Vasen takakappale: Neulo oikean takakappaleen peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 40(44)46(50)52 s ja neulo joustinneuletta 9 cm. Muuta jousteen 

viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 41(44)47(50)53 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja 

aloita pintaneule reunasilmukoiden sisäpuolella piirroksen mukaan. Lisää sitten molemmissa reunoissa 
2 s:n sisäpuolella joka 8. krs 8x1 s ja joka 20. krs 3x1 s =63(66)69(72)75 s. Kun hihan pituus on 44 cm, 

päätä s:t kerralla. 

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

Ompele olka- ja hihasaumat. Poimi pääntien reunasta ohuemmille puikoille 119(123)127(129)133 s ja 

neulo reunasilmukoiden sisäpuolella joustinneuletta 3,5 cm, päätä s:t. Luo sitten napituskaitaletta varten 
ohuemmille puikoille 11 s ja neulo reunasilmukoiden sisäpuolella joustinneuletta 49(52)55(58)61 cm, 

päätä s:t. Tee toinen samanlainen kaitale. Ompele kaitaleet takakappaleiden takareunoihin. Aseta 

kaitaleet päällekkäin, vasen kaitale oikean päälle. Merkitse kaitaleeseen 5 napinpaikkaa tasavälein siten, 



että ylin tulee 1 cm päähän yläreunasta ja alin tulee 3 cm päähän alareunasta. Kiinnitä sitten napit 

molempien kaitaleiden läpi. Ompele sivusaumat merkkeihin asti ja kiinnitä loppuosaan hihat. 

 

 
 

= oikea s, neulo s nurjalla nurin 

 
= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

 

= nosta silmukka 3 krs:n ajan neulomatta siten, että lanka jää 
aina työn nurjalle puolelle ja silmukka pysyy suorana 

 

 
 

 

 

Etukappale     Hiha 
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