
 

 
Merino Extrafine 120 

 

Lapsen kirjoneulepusero 
 

Koko: 68 cm tai 6 kk 

Valmiin puseron mitat: Vartalonympärys 51 cm, 

kokopituus n. 27 cm ja hihan sisäpituus 14 cm. 
Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

sinistä (51) 150 g, vaaleansinistä (52) 50 g ja keltaista 

(20) 50 g. 

Pyöröpuikot Prym: Nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 3 nappia. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla 
puikoilla = 10 cm. 

Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Tee 

kuviot kirjoneuleena ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan. 
 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille sinisellä langalla 58 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 14 cm, päätä molemmista reunoista 
kädentietä varten joka 2. krs 2x2 s ja 3x1 s. Kun kappaleen korkeus on 17 cm, jätä loput 44 s odottamaan. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 14 cm. Päätä nyt molemmissa reunoissa 
kädentietä varten joka 2. krs 2x2 s. Kun kappaleen korkeus on 15 cm, jätä loput 50 s odottamaan. 

 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille sinisellä langalla 46 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen 9. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n 
sisäpuolella 1 s. Toista tällaiset lisäykset joka 6. krs vielä 3 kertaa =54 s. Kun hihan pituus on 14 cm, päätä 

molemmissa reunoissa joka 2. krs 2x2 s. Kun hihan pituus on 15 cm, jätä vasemmassa hihassa kappaleen 

vasemmasta reunasta (=etureuna) joka 2. krs 1x10 s ja 3x11 s odottamaan ja kavenna samalla toisesta 

reunasta joka 2. krs 3x1 s. Neulo oikea hiha muuten samoin, mutta tee yläosa peilikuvaksi. 

 

Kaarroke: Luo paksummalle pyöröpuikolle sinisellä langalla napitusvaraa varten 4 s, neulo etukappaleen 50 
s, oikean hihan 43 s, takakappaleen 44 s, vasemman hihan 43 s ja luo krs:n loppuun napitusvaraa varten 4 s 

=188 s. Neulo sitten nurjan puolen krs:lla sinisellä langalla reuna-s, muuten nurin, mutta neulo krs:n lopussa 

3 s:lla joustinneuletta ja tee reuna-s. HUOM: Neulo samalla kaikkien kappaleiden rajakohdassa 2 s yhteen 
muuten, mutta kavenna etukappaleen oikeassa reunassa 4 s:n sisäpuolella 1 s =184 s. Neulo jatkossa 

tasona kappaleen oikeassa reunassa reuna-s ja 3 s sileää neuletta sinisellä langalla, neulo kuvioita sileänä 

neuleena kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo sinisellä langalla 3 s joustinneuletta ja tee reuna-s. 

Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla sinisellä langalla reuna-s, 10 o, *2 o yhteen, 8 o*, toista *-* vielä 15 
kertaa, neulo 2 o yhteen, 7 o, 3 s:lla joustinneuletta ja tee reuna-s =167 s. Tämä oli ruutupiirroksen 2. krs. 

Aloita sitten ruutupiirroksen mukaan, sen 3. krs:lta kuviot 4 s:n sisäpuolella piirroksen vasemmasta reunasta 

ja toista sitten 6 s:n mallikertaa kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo sinisellä 4 s n ja tee reuna-s. 

Jatka reunoissa kuten aiemminkin 4 s:lla sinisellä langalla ja neulo niiden sisäpuolella sileää neuletta 

kirjoneuleena ruutupiirroksen mukaan. Tee ruutupiirroksen 8.krs:lla napinlävet eli neulo reuna-s, ota lk 

puikolle, neulo 2 s o yhteen, 2 o, 2 s o yhteen, ota lk puikolle ja neulo krs loppuun. 10.krs: neulo sinisellä 

langalla reuna-s, 10 s o, *2 s o yhteen, 7 o*, toista *-* vielä 15 kertaa, neulo 2 s o yhteen, 6 o, 3 s 

joustinneuletta ja tee reuna-s =150 s. 12.krs: neulo sinisellä langalla reuna-s, 9 s o, *2 s o yhteen, 6 o*, 

toista *-* vielä 15 kertaa, neulo 2 s o yhteen, 6 o, 3 s joustinneuletta ja tee reuna-s =133 s. 14.krs: neulo 

sinisellä langalla reuna-s, 9 s o, *2 s o yhteen, 5 o*, toista *-* vielä 15 kertaa, neulo 2 s o yhteen, 5 o, 3 s 
joustinneuletta ja tee reuna-s =116 s. 15.krs: aloita kuviot piirroksen mukaan sen 15. krs:lta siten, että 

toistat 4 s:n sisäpuolella 6 s:n mallikertaa 18 kertaa. 20.krs: tee napinläpi kuten 8. krs:lla. 26.krs: neulo 

sinisellä langalla reuna-s, 3 s o, 5 s kuviota, *2 s o yhteen, 4 o*, toista *-* vielä 15 kertaa, neulo 2 s o 



yhteen, 5 o, sinisellä 3 s joustinneuletta ja tee reuna-s =99 s. 28.krs: neulo sinisellä langalla reuna-s, 3 s o, 5 

s keltaisella o, *2 s o yhteen, 3 o*, toista *-* vielä 15 kertaa, neulo 2 s o yhteen, 4 o, sinisellä 3 s 
joustinneuletta ja tee reuna-s =82 s. 30.krs: neulo sinisellä langalla reuna-s, 3 s o, 4 s keltaisella o, *2 s o 

yhteen, 2 o*, toista *-* vielä 15 kertaa, neulo 2 s o yhteen, 4 o, sinisellä 3 s joustinneuletta ja tee reuna-s 

=65 s. Kun olet tehnyt ruutupiirroksen valmiiksi (=31 krs), vaihda työhön ohuempi pyöröpuikko ja aloita 
sinisellä langalla joustinneule. Tee sen 3. krs:lla napinlävet kuten aiemminkin. Kun jousteen korkeus on 2 cm, 

päätä s:t. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Taita kaarrokkeen 
oikeasta etureunasta päärmevara nurjalle puolelle ja ompele kiinni. Huolittele aina 2 napinläpeä yhdeksi. 

Ompele 3 raglansaumaa sekä sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä napit kaarrokkeen reunaan ja napita ne.  

 

Takakappale     Etukappale   Vasen hiha 

 

Kirjoneuleen ruutupiirros  
 

= keltainen s 

 

= vaaleansininen s 
 

= sininen s 
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