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Naisen aaltoneuleinen pusero  XS(S/M)L(XL)XXL 

 

Lanka: Rowan Kidsilk Haze (70% mohair 30% silkki).  

200(225)225(225)250 g tummansinistä (660), 50 g joka kokoon pinkkiä (606), 25(50)50(50)50 g 

vaaleansinistä (592), 25(50)50(50)50 g vaaleankeltaista (670) ja 25(25)50(50)50 g vaaleanpunaista 
(580). 

Prym puikot: 4 mm sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko 3-3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 23 s ja 26 krs aaltoneuletta paksummilla puikoilla ja kaksinkertaisella langalla = 10 x 10 cm. 
Vaatteen mitat: Rinnanympärys 89(97)108(118)129 cm, pituus n. 59(61)63(65)67 cm ja hihan sisäpituus 

45(45)46(46)46 cm. 

Aaltoneule: Neulo ohjeen mukaan.  
Raidoitus: Neulo 8 krs kullakin: *pinkillä, t.sinisellä, v.sinisellä, t.sinisellä, v.keltaisella, t.sinisellä, 

v.punaisella, t.sinisellä*, toista *-*.  

Joustinneule: 2 o, 2 n. 

 
Takakappale: Luo (ja neulo) 2-kertaisella pinkillä langalla paksummille puikoille 102(112)124(136)148 

s ja aloita aaltoneule. 1.krs: (op) neulo 6(4)2(1)1 o, 2 o yhteen 0(0)0(0)2 kertaa, (ota lk puikolle, neulo 

1 o), toista sulkeet 0(1)0(1)3 kertaa, (ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen 2 kertaa ja neulo 2 o), toista 

sulkeet 0(1)0(1)1 kertaa, *neulo 2 o, 2 o yhteen 2 kertaa, (ota lk puikolle, neulo 1 o), toista sulkeet 3 
kertaa, ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen 2 kertaa ja 2 o*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 

6(11)2(8)14 s, neulo (2 o, 2 o yhteen 2 kertaa, ota lk puikolle), toista sulkeet 0(1)0(1)1 kertaa, (1 o, 

ota lk puikolle), toista sulkeet 0(1)0(1)3 kertaa, neulo 2 o yhteen 0(0)0(0)2 kertaa ja 6(4)2(1)1 o. 
2.krs: neulo nurin. Toista jatkossa 1.-2. krs:ia raidoittaen. Kun kappaleen korkeus on 34(34)35(35)36 

cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten ensin 1x3 s. Kavenna sitten raglaa varten 

molemmissa reunoissa ensin joka krs 9(15)21(29)35x1 s ja vielä joka 2. krs 21(20)19(17)16x1 s. 
Neulo 1 krs nurin ja jätä loput 36(36)38(38)40 s odottamaan. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes työssä on jäljellä 46(46)50(50)54 s. Jätä nyt keskimmäiset 28 

s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa raglankavennuksia joka 2. krs 

ja kavenna samalla pääntien reunassa joka krs 4x1 s sekä joka 2. krs 0(0)1(1)2x1 s. Neulo viimeiset 2 

s o yhteen, katkaise ja päätä lanka. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Hihat: Luo (ja neulo) 2-kertaisella v.keltaisella langalla paksummille puikoille 56(58)60(60)62 s ja aloita 

aaltoneule. 1.krs: (op) neulo 0(1)0(0)1 o, 2 o yhteen 2(2)0(0)0 kertaa, (ota lk puikolle, neulo 1 o), 
toista sulkeet 3(3)0(0)0 kertaa, (ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen 2 kertaa ja neulo 2 o), toista sulkeet 

1(1)0(0)0 kertaa, *neulo 2 o, 2 o yhteen 2 kertaa, (ota lk puikolle, neulo 1 o), toista sulkeet 3 kertaa, 

ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen 2 kertaa ja 2 o*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 13(14)0(0)1 s, 



neulo (2 o, 2 o yhteen 2 kertaa, ota lk puikolle), toista sulkeet 1(1)0(0)0 kertaa, (1 o, ota lk puikolle), 

toista sulkeet 3(3)0(0)0 kertaa, neulo 2 o yhteen 2(2)0(0)0 kertaa ja 0(1)0(0)1 o. 2.krs: neulo nurin. 

Toista jatkossa 1.-2. krs:ia raidoittaen siten, että neulot vielä 4(2)2(2)0 krs v.keltaisella ja jatka sitten 

raidoitusta v.keltaisen värin jälkeen. Lisää 8.(8.)6.(6.)4. krs:lla (eli nurjalla puolella) molemmissa 
reunoissa 1 s. Toista sitten lisäyksiä joka 10.(10.)8.(8.)6. krs kunnes työssä on 60(74)64(84)68 s sekä 

vielä joka 12.(12.)10.(10.)8. krs kunnes työssä on 74(78)82(86)90 s. Kun hihan pituus on 

45(45)46(46)46 cm, ja olet samassa kohtaa raidoituksessa kuin miehustassa ennen 
kädentienkavennusta, päätä molemmista reunoista 1x3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 

4. krs 2x1 s ja sen jälkeen 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 22 s. Jatka hihan takareunassa 

raglankavennuksia joka 2. krs ja päätä samalla etureunasta pääntietä varten joka 2. krs 1x6 s ja 1x7 s. 
Päätä loput s:t kerralla. Neulo toinen hiha muuten samoin, mutta yläosa peilikuvana. 

 

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

Ompele raglan-, hiha- ja sivusaumat. Poimi 2-kertaisella t.sinisellä langalla pyöröpuikolle pääntien 
reunasta 108(108)116(116)120 s. Neulo näillä s:illa suljettuna neuleena 9 krs joustinneuletta. Päätä s:t 

löyhästi. 
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