
 

Röyhelöpusero XS-S-M-L-XL-XXL 

 
Lanka: Rowan Kidsilk Haze  

Puikot Prym: Nro 3-3,5 tai käsialan mukaan 

Tiheys 25 s ja 34 krs sileää neuletta =10 cm  

Mallineuleet  
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin 

Koko  XS S M L XL XXL 
Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 84 92 102 116 126 140 cm  

koko pituus  44 46 48 50 52 54 cm  
hihan sisäpituus n. 17 17 18 18 19 19 cm  

Langan menekki 

Kidsilk Haze -lankaa 

vaaleanpunaista 125 125 125 150 150 175 g  
 

Takakappale Luo 100-112-124-140-154-172 s ja neulo ainaoikeinneuletta 4 krs. Aloita sitten sileä neule ja lisää 

sen aikana molemmissa reunoissa 1 s joka 6. krs 3 kertaa =106-118-130-146-160-178 s. Kun olet neulonut 
sileää 6-7-8-9-10-11 cm, laita molempiin reunoihin merkkilangat hihojen alareunan merkiksi. Kun olet neulonut 

sileää 42-44-46-48-50-52 cm, päätä keskimmäiset 30-32-32-34-34-36 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen 

puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 3x3 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x9-
11-13-16-18-21 s ja 1x11-12-14-15-18-20 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes olet neulonut sileää neuletta 32-34-36-37-39-40 cm. Päätä nyt 

keskimmäiset 24 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa 1 s ensin joka 

krs 6 kertaa, sitten joka 2. krs 3-4-4-5-5-6 kertaa ja vielä joka 4. krs 3 kertaa. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja 

samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 
Hihat Luo 44-45-46-48-49-50 s ja neulo sileää neuletta 37-38-39-40-41-42 cm, päätä s:t. 

 

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

oikea olkasauma. Poimi langan avulla pääntien reunasta 154-160-160-166-166-172 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs, 

päätä s:t. Ompele toinenkin olkasauma ja pääntien reunuksen sauma. Poimi hihan toisesta pystyreunasta 93-95-

97-100-102-105 s ja neulo 3 krs ainaoikeaa, päätä s:t. Ompele sitten toinen hihan pystyreuna takakappaleen 

ulkoreunaan olalta merkkilankaan asti. Taita hihan luonti- ja päätöskerrokset työn päälle siten, että ne kohtaavat 

hihan keskellä. Ompele nämä krs:t etukappaleen ulkoreunaan olalta merkkilankaan asti. Hihasta tulee näin 

kolmio joka on auki keskeltä ja avonaisessa reunassa on ainaoikein -neulereunus. Kiinnitä toinen hiha samoin. 

Ompele sivusaumat. 
 

 

 



Röyhelö Luo 15 s ja neulo 1.krs: (np) nurin. 2.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, *ota lk puikolle ja neulo 2 o 

yhteen*, toista *-* vielä 2 kertaa, *neulo 1 o, ota lk puikolle*, toista *-* vielä kerran, neulo 1 o, 2 o yhteen, ota 
2 lk puikolle ja neulo 2 o yhteen =17 s. 3.krs: 2 o, 13 n, 2 o. Neulo 2 peräkkäistä langankiertoa etu- ja sitten 

takareunastaan nurin. 4.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, *ota lk puikolle ja neulo 2 o yhteen*, toista *-* 

vielä 2 kertaa, neulo 1 o, ota lk puikolle, neulo 2 o, ota lk puikolle, neulo 1 o, 2 o yhteen, ota 2 lk puikolle ja 
neulo 2 o yhteen, 1 o =19 s. 5.krs: 3 o, 14 n, 2 o. 6.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, *ota lk puikolle ja 

neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 2 kertaa, neulo 1 o, ota lk puikolle, neulo 3 o, ota lk puikolle, neulo 1 o, 2 o 

yhteen, *ota 2 lk puikolle ja neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä kerran =22 s. 7.krs: 2 o, 1 n, 2 o, 15 n, 2 o. 8.krs: 

nosta 1 s neulomatta, *neulo 1 o, ota lk puikolle*, toista *-* vielä kerran, *tee ylivetokavennus (=nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), ota lk puikolle*, toista *-* vielä kerran, neulo 2 o yhteen, 

ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen, neulo 2 o yhteen, ota 1 lk puikolle, neulo 3 o yhteen, 6 o =21 s. 9.krs: päätä 6 

s, neulo 13 n, 2 o =15 s. Toista 2.-9. krs:ia kunnes röyhelön pituus on 50 cm ja olet viimeksi tehnyt 9. krs:n. 

Päätä s:t. Tee toinen samanlainen röyhelö ja kiinnitä ne etukappaleelle kuvan mukaan. 
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