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6599 SININEN PUSERO JA HENKSELIHOUSUT  

SEKÄ PUSERO 
 

Lapsen koko: 62/68 74/80     86/92cm 

Valmiin puseron mitat:  

vartalon ympärys  48 56 64 cm 

koko pituus n. 24 28 33 cm 

hihan sisäpituus n. 16 17,5        19,5 cm 
Valmiiden housujen mitat: 

vartalon ympärys 44 54 60 cm 

lahkeen pituus n. 12,5 14,5         16,5cm 

 
Langanmenekki: Schachenmayr Merino Extrafine 170 –lankaa  

Siniseen puseroon 100-125-150 g tummansinistä (00050) ja 25 g 

kutakin joka kokoon: vaaleansinistä (00052), vihreää (00070), 
punaista (00030) sekä oranssia (00026). 

Sinisiin housuihin 100-125-150 g tummansinistä (00050) ja 

hieman tai 25 g kutakin joka kokoon: vaaleansinistä (00052), 

vihreää (00070), punaista (00030) sekä oranssia (00026). 

Puikot Prym: Nro 3-4 ja saman paksuinen 50 cm pitkä 

pyöröpuikko sekä housuihin sukkapuikot ja pyöröpuikko nro 3-4 

tai käsialan mukaan  
Muut tarvikkeet: Puseroon ja housuihin molempiin 2 nappia. 

Tiheys: 25 s ja 50 krs ainaoikeaa sekä 40 krs joustinneuletta = 10 cm. 

Ainaoikeinneule: Neulo tasona kaikki krs:t oikein ja neulo suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs oikein 
ja 1 krs nurin. Sileä neule: Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin, neulo suljettuna neuleena 

kaikki krs:t oikein. Joustinneule: 2 o, 2 n. 

SININEN PUSERO 

Takakappale: Luo t.sinisellä langalla 62-72-82 s ja neulo sileää neuletta, tee 1. krs nurjalta nurin. Kun 

olet neulonut 5 krs, neulo 6 krs ainaoikeaa samalla värillä. Tee sitten raidat: neulo 2 krs sileää neuletta 

v.sinisellä, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta vihreällä, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä, 2 krs 

sileää neuletta oranssilla, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta punaisella, 4 krs ainaoikeaa 

t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta vihreällä, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä ja 2 krs sileää neuletta v.sinisellä (=38 

krs ja 8 cm). Aloita sitten t.sinisellä langalla ainaoikeinneule. Kun kappaleen korkeus on 12,5-15,5-18,5 

cm, kavenna molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 4x1 s =54-64-74 s. Kun kädentien 
korkeus on 11-12-14 cm, päätä keskimmäiset 20-22-26 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. 

Päätä vielä pääntien reunassa 2 krs:n kuluttua 1x2 s. Kun kädentien korkeus on 12-13-15 cm, päätä 

loput eli olan 15-19-22 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 2-3-5 cm. Ota nyt halkiota varten 

työhön vain kappaleen oikean reunan 23-27-30 s ja jätä loput 31-37-44 s odottamaan. Jatka näillä s:illa 

ainaoikeaa ensin 6 cm. Päätä sitten halkion reunasta pääntietä varten joka 2. krs 2x2 s ja 4x1 s. Päätä 
lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. Ota sitten halkion alareunassa odottamassa 

olevat s:t työhön ja jatka ainaoikeaa ensin 6 cm. Päätä sitten halkion reunasta pääntietä varten joka 2. 

krs 1x10-12-16 s, 1x2 s ja 4x1 s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. 

Hihat: Luo t.sinisellä langalla 36-42-47 s ja neulo sileää neuletta 5 krs. Neulo sitten 6 krs ainaoikeaa 
t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta vihreällä, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta oranssilla, 4 krs 

ainaoikeaa t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta punaisella, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä ja 2 krs sileää neuletta 

vihreällä (=26 krs ja 5,5 cm), neulo loput hihasta ainaoikein –neuleisena t.sinisellä langalla. HUOM: kun 
olet neulonut hihan alareunasta 9 krs, lisää hihan molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset 

ensin joka 6. krs 8-11-12 kertaa ja vielä joka 4. krs 4-1-2 kertaa =62-68-77 s. Kun hihan pituus on 



16,5-18-20 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x2 s ja 2x1 s. Päätä loput 54-

60-69 s kerralla. 

Viimeistely: Aseta kappaleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele olka-, sivu- ja 

hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Taita puseron helmasta 5 krs:n sileäneule kaksinkertaiseksi työn nurjalle 
puolelle ja ompele reunuksen läpi punaisella langalla silmukoita siten, että ne ylittävät 2 krs ja 

silmukoiden väliin jää aina 2 s. Tee hihansuihin samanlainen reunus, mutta v.sinisellä langalla. Poimi 

pääntien reunasta pyöröpuikolle t.sinisellä langalla 77-85-93 s ja neulo 5 krs sileää neuletta, päätä s:t. 

Taita reunus nurjalle kaksinkertaiseksi ja ompele punaisella langalla samanlaisia s:ita kuin helmaan. 

Tee halkion oikeaan reunaan 2 napinläpikolmiota. Poimi alempaa kolmiota varten halkion alareunasta 

3 cm:n matkalta 9 s oranssilla langalla ja neulo näillä s:illa ainaoikeaa. Tee 4. krs:lla napinläpi siten, että 
neulot 3 o, 2 o yhteen, ota lk puikolle ja neulo 4 o. Neulo 5. krs:lla molemmissa reunoissa 2 s oikein 

yhteen ja toista sitten kavennukset joka 2. krs vielä 2 kertaa. Kun olet neulonut 10 krs, päätä loput 3 s 

kerralla. Tee halkion reunaan heti perään uusi kolmio, mutta nyt vihreällä langalla. Kiinnitä lopuksi napit. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Taka- ja etukappale                                                        Hiha 

 

SINISET HANKSELIHOUSUT 

Aloita vasemmasta lahkeesta: Luo t.sinisellä langalla 60-68-70 s ja jaa s:t sukkapuikoille siten, että I sekä 

IV puikoille tulee 15-17-17 s ja II sekä III puikoille tulee 15-17-18 s. Neulo sitten suljettuna neuleena 5 

krs sileää neuletta ja aloita ainaoikeinneule. Kun olet neulonut ainaoikeaa t.sinisellä 6 krs, tee raidat: 

neulo 2 krs sileää neuletta punaisella, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta oranssilla, 4 krs 
ainaoikeaa t.sinisellä, 2 krs sileää neuletta vihreällä, 4 krs ainaoikeaa t.sinisellä ja 2 krs sileää neuletta 

v.sinisellä (=26 krs ja 5,5 cm). Aloita sitten t.sinisellä langalla ainaoikeinneule. HUOM: lisää 

ainaoikeinneuleen 11. krs:lla lahkeen sisäreunassa 2 s:n päässä toisistaan 2x1 s, tee lisäykset siten, että 
neulot kahden s:n välisen lankalenkin kiertäen oikein. Toista tällaiset lisäykset koossa 62/68 cm vielä 4 

kertaa joka 10. krs, koossa 74/80 cm vielä 1 kertaa joka 10. krs ja 5 kertaa joka 8. krs ja koossa 86/92 

cm vielä 3 kertaa joka 8. krs ja 6 kertaa joka 6. krs =70-82-90 s. Kun lahkeen pituus on 13-15-17 cm, 
jaa työ IV ja I puikkojen välistä ja jatka ainaoikeaa tasona. Päätä samalla molemmissa reunoissa joka 2. 

krs 2x2 s ja 3x1 s. Jätä loput 56-68-76 s odottamaan. Tee toinen lahje samoin. 

Ota sitten kaikki s:t samalle pyöröpuikolle ja jatka kaikilla 112-136-152 s:lla ainaoikeaa suljettuna 

neuleena. Kun olet lahkeen jälkeen neulonut 20-22-24 cm, aloita joustinneule haaran kohdalla 1 o s:lla 
ja neulo sitten 2 n, 2 o jne. Kun jousteen korkeus on 2 cm, jaa työ kädentietä varten kahteen osaan eli 

neulo krs:n alusta 22-26-30 s vasenta takakappaletta varten, päätä kädentietä varten 12-16-16 s, neulo 

etukappaleen 44-52-60 s, päätä kädentietä varten 12-16-16 s ja neulo oikean takakappaleen 22-26-30 
s. 



Takakappaleen yläosa: Jatka takakappaleen 44-52-60 s:lla joustinneuletta tasona 4 cm. Päätä sitten 

keskimmäiset 28-36-44 s ja neulo ensin toinen olkain. Eli jatka toisilla 8 s:lla joustinneuletta 12-14-16 

cm, päätä s:t. Tee toinen olkain samoin. 

Etukappaleen yläosa: Jatka etukappaleen s:illa joustinneuletta tasona. Kun olet neulonut 12 krs, tee 
seuraavalla krs:lla 2 napinläpeä: neulo 2 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja 

vedä nostettu s neulotun yli), ota lk puikolle, neulo samaa kerrosta kunnes vasemmassa reunassa on 

jäljellä 4 s, ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen ja neulo 2 s. Kun jousteen korkeus on 4 cm, päätä s:t. 

Viimeistely: Aseta kappaleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele haarasaumat. 

Taita lahkeensuista 5 krs:n sileäneule kaksinkertaiseksi työn nurjalle puolelle ja ompele reunuksen läpi 

v.sinisellä langalla silmukoita siten, että ne ylittävät 2 krs ja silmukoiden väliin jää aina 2 s. Kiinnitä 
lopuksi napit olkainten päihin. 

 

        

 
 

 

 
 

   Vasen lahje      Vasen etukappale 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vasen takakappale 

 

 
 

 

 
 



 

 

VALKOINEN PUSERO 

 
Lapsen koko: 62/68 74/80    86/92cm 

Valmiin puseron mitat:  

vartalon ympärys 48 56 64cm 

koko pituus n. 24 28 33cm 

hihan sisäpituus  16 17,5 19,5cm 

 
Valkoiseen puseroon 100-125-150 g valkoista (00001) ja 25 

g kutakin joka kokoon: vaaleansinistä (00052), vihreää 

(00070), punaista (00036) sekä vaaleanpunaista (00035). 

Puikot Prym: Nro 3-4 ja saman paksuinen 50 cm pitkä 
pyöröpuikko tai käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet: 2 nappia. 

Tiheys: 25 s ja 50 krs ainaoikeaa = 10 cm. 
Ainaoikeinneule: Neulo tasona kaikki krs:t oikein ja neulo 

suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs oikein ja 1 krs nurin. 

Sileä neule: Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin, 

neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. 

Neulo pusero kuten sininen pusero, mutta neulo tämän puseron pohja valkoisella langalla. Kun olet 

etu- ja takakappaleella neulonut ainaoikeaa 6 krs, tee raidat seuraavasti: neulo 2 krs sileää neuletta 

v.sinisellä, 4 krs ainaoikeaa valkoisella, 2 krs sileää neuletta vihreällä, 4 krs ainaoikeaa valkoisella, 2 krs 
sileää neuletta punaisella, 4 krs ainaoikeaa valkoisella, 2 krs sileää neuletta v.punaisella, 4 krs ainaoikeaa 

valkoisella, 2 krs sileää neuletta vihreällä, 4 krs ainaoikeaa valkoisella ja 2 krs sileää neuletta v.sinisellä 

(=38 krs ja 8 cm). Aloita sitten valkoisella langalla ainaoikeinneule. 
Tee hihojen raidoitus siten, että neulot ensin 6 krs ainaoikeaa valkoisella ja sitten 2 krs sileää neuletta 

vihreällä, 4 krs ainaoikeaa valkoisella, 2 krs sileää neuletta punaisella, 4 krs ainaoikeaa valkoisella, 2 krs 

sileää neuletta v.punaisella, 4 krs ainaoikeaa valkoisella ja 2 krs sileää neuletta vihreällä (=26 krs ja 5,5 

cm). Neulo loput hihasta ainaoikeaa valkoisella. 

Ompele helman sekä pääntien silmukat punaisella ja hihojensuiden s:t v.sinisellä. Neulo napituskolmiot 

vihreällä ja punaisella. 
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