
 

 

 

Naisen röyhelöpäänteinen pusero XS-S-M-L-XL-XXL 
 

Lanka: Rowan Kidsilk Haze –lanka (70 %mohair, 30% silkki, 25 g =210 m,  

Puikot Prym: Pyörö ja neulepuikot 2,5-3 mm- tai käsialan mukaan 

Tiheys: 25 s ja 34 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm 
Mallineuleet: 

Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein. Toista 2. krs:ta.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin 
 

Koko  XS S M L XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalon ympärys 80 88 96 108 120            128cm 

koko pituus  50 52 54 56 58               60cm 

hihan sisäpituus 17 18 18 18 19               19cm 

Langan menekki 
Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

harmaata (605) 125 125 125 150 150             175g 

 
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 103-111-123-137-153-161 s ja neulo helmineuletta. Kavenna 17. krs:lla 

molemmissa reunoissa 1 s. Kun olet neulonut helmineuletta 22 krs, vaihda työhön paksummat puikot ja aloita 

sileä neule. Kavenna samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 6. krs vielä 4 kertaa. Kun kappaleen korkeus on 15-
16-17-18-19-20 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 10. krs vielä 4 kertaa =103-

111-123-137-153-161 s. Kun kappaleen korkeus on 30-31-32-33-34-35 cm, päätä molemmissa reunoissa 

kädentietä varten 1x4-5-6-7-8-9 s ja kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 5-5-5-7-9-9 kertaa 

ja vielä joka 2. krs 4-3-5-6-7-8 kertaa =77-85-91-97-105-109 s. Kun kädentien korkeus on 18-19-20-21-22-23 
cm, päätä keskimmäiset 37-39-39-41-41-43 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien 

reunassa 2 krs:n kuluttua 3 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x6-7-8-8-10-10 s ja 1x5-6-

7-9-9-10 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 
Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 10-11-12-12-13-14 cm. Päätä nyt keskimmäiset 

21-23-23-25-25-27 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 1 s ensin 

joka krs 6 kertaa, sitten joka 2. krs 3 kertaa ja vielä joka 4. krs 2 kertaa. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t 
samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 57-61-65-69-73-77 s ja neulo helmineuletta 10 krs. Vaihda työhön paksummat 

puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen aikana hihan molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 4. krs 6 kertaa 

ja sitten joka 2. krs 11 kertaa =91-95-99-103-107-111 s. Kun hihan pituus on 17-18-18-18-19-19 cm, päätä 
molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x4-5-6-7-8-9 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 



krs 7 kertaa, sitten joka 2. krs 7-8-9-10-11-12 kertaa ja joka krs 11 kertaa. Päätä vielä molemmissa reunoissa 

joka 2. krs 2x4 s ja päätä sitten loput 17 s kerralla. 
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Luo 

pääntien alempaa röyhelöä varten ohuemmalle pyöröpuikolle 297-307-307-322-322-332 s ja neulo suljettuna 

neuleena 1 krs nurin, 1 krs oikein. Neulo sitten sileää neuletta 9 cm. Neulo seuraavalla krs:lla 2 o yhteen, *3 o 
yhteen, 2 o yhteen*, toista *-* =119-123-123-129-129-133 s. Neulo 1 krs oikein, katkaise lanka ja jätä s:t 

odottamaan. Luo sitten pääntien ylempää röyhelöä varten ohuemmalle pyöröpuikolle 237-245-245-257-257-

265 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin, 1 krs oikein. Neulo sitten sileää neuletta 6 cm. Neulo seuraavalla 

krs:lla 1 o, *3 o yhteen, 1 o*, toista *-* =119-123-123-129-129-133 s. Katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan. 
Poimi ohuemmille puikoille langan avulla pääntien reunasta 119-123-123-129-129-133 s ja neulo 1 krs oikein. 

Aseta sitten alemman röyhelön s:t työssä olevien päälle ja neulo 1 + 1 s puikoilta yhteen. Neulo 1 krs oikein ja 

yhdistä sen jälkeen ylemmän röyhelön s:t samoin pääntielle. Aloita sitten helmineule, kavenna 1 krs:lla 1 s. Kun 

olet neulonut helmineuletta 7 krs, päätä s:t. Ompele lopuksi sivu- ja hihasaumat sekä kiinnitä hihat. 
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