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Alpaca Classic 

 

Naisen vaalea kauluspusero  

XS/S(M)L(XL/XXL)XXXL 

Lanka: Rowan Alpaca Classic (57 alpakka, 43 puuvilla, 25 g = 120 m).  

Prym puikot: Nro 3,5-4 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 33 s ja 46 krs mallineuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin 

Pusero neulotaan alhaalta ylöspäin paloina. Etukappale kierretään itsensä ympäri 

 

Koko   XS/S M L XL/XXL  XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys  90 101 110   120  130 cm 

kokopituus  55 56 58     59    61 cm 

hihan sisäpituus  45 45 46     46    46 cm 

Langan menekki 

Rowan Alpaca Classic -lankaa 

beige (116)  325 350 400   450  500 g 

 

Takakappale:: Luo ohuemmille puikoille 104(116)126(138)150 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda työhön paksummat puikot 

ja aloita sileä neule. Kavenna sileän neuleen 25. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennus 11 krs:n kuluttua 

=100(112)122(134)146 s. Neulo 23 krs, lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista lisäys 17 krs:n kuluttua. 

Työssä on nyt alkuperäinen s-luku. Kun kappaleen korkeus on 33 cm, aloita kädentiekavennukset. Eli päätä molemmissa 

reunoissa ensin 1x4(5)6(7)8 s ja kavenna sitten joka krs 5(7)7(9)9x1 s sekä joka 2. krs 4(5)5(5)6x1 s =78(82)90(96)104 s. 

Kun kädentien korkeus on 20(21)23(24)26 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs 1x6(6)7(8)9 s ja 

2x6(7)8(9)10 s. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 2x1 s ja joka 2. krs 1x1 s. Jatka lopuilla 36(36)38(38)40 s:lla 

sileää neuletta kaulusta varten 16 krs. Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo vielä 3 krs ainaoikeaa, päätä s:t. 

 

Etukappale: Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 388(400)410(422)434 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Laita sitten keskimmäisten 72 

s:n molemmille puolille siniset merkit, niistä 52 s:n päähän molempiin reunoihin vihreät merkit ja vielä 52 s:n päähän punaiset 

merkit. Aloita sitten sileä neule lyhennetyin kerroksin ja tee samalla muotolaskokset. 1.krs: (op) neulo oikein kunnes ennen 

punaista merkkiä on työssä jäljellä 3 s, tee kierretty s (=nosta 1 s oikean käden puikolle, tuo lanka puikkojen välistä työn 

eteen ja siirrä s takaisin vasemman käden puikolle. Kun tulet seuraavan kerran tämän s:n kohdalle, neulo silmukan ympärillä 

oleva lanka ja silmukka yhteen), käännä työ. 2.krs: neulo nurin. 3.krs: neulo oikein kunnes ennen sinistä merkkiä on työssä 

jäljellä 16 s, tee kierretty s ja käännä työ. 4.krs: neulo nurin. 5.krs: neulo oikein koko krs. 6.krs: neulo nurin kunnes ennen 

punaista merkkiä on työssä jäljellä 3 s, tee kierretty s ja käännä työ. 7.krs: neulo oikein. 8.krs: neulo nurin kunnes ennen sinistä 

merkkiä on työssä jäljellä 16 s, tee kierretty s ja käännä työ. 9.krs: neulo oikein. 10.krs: neulo nurin koko krs. 11.krs: neulo 



oikein ja neulo ensimmäisen punaisen, vihreän sekä sinisen merkin jälkeen 2 s oikein yhteen, tee samalla krs:lla ennen 

seuraavaa sinistä, vihreää ja punaista merkkiä ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s 

neulotun yli) ja neulo krs loppuun oikein. Työstä kapeni 6 s muotolaskosta varten. 12.krs: neulo koko krs nurin. Työn 

keskelle tuli vain 4 kerrosta ja molempiin reunoihin 8 krs. Toista 1.-12. krs:t vielä 2 kertaa, työstä on kaventunut nyt yhteensä 

18 s. Tee sitten 1.-12. krs:t niin, että samalla aloitat samanlaiset sivukavennukset kuin takana. Eli kavenna 1. krs:n alussa ja 5. 

krs:n lopussa 1 s ja neulo muut krs:t normaalisti. Tee jälleen 1.-12. krs:t ja kavenna samalla 5. krs:n alussa sekä 9. krs:n lopussa 

1 s. Toista 1.-12. krs:t ilman kavennuksia 2 kertaa, työssä on nyt jäljellä 342(354)364(376)388 s. Aloita sitten sivulisäykset eli 

neulo 1.-12. krs:t ja lisää samalla 5. krs:n alussa sekä 9. krs:n lopussa 1 s. Tee 1.-12. krs:t ilman lisäyksiä ja tee vielä 1.-12. krs:t 

siten, että lisäät 11. krs:n molemmissa reunoissa 1 s. Tee vielä 24 krs:n ajan lyhennettyjä kerroksia ja muotolaskoksien 

kavennuksia. Työssä on jäljellä 316(328)338(350)362 s. Neulo 4 krs ja päätä 5. krs:n alussa kädentietä varten 1x4(5)6(7)8 s. 

Neulo 6.-9. krs:t ja päätä sitten 10. krs:n alussa samoin kädentietä varten 1x4(5)6(7)8 s. Kavenna 11. ja 12. krs:ten 

molemmissa reunoissa 1 s =298(308)316(326)336 s. Tee sitten 12 krs ja kavenna samalla molemmissa reunoissa joka krs 

3(5)5(7)7x1 s ja joka 2. krs 2(1)1(0)0x1 s. Toista 1.-12. krs:t vielä 1(1)1(2)2 kertaa ja kavenna samalla molemmissa reunoissa 

joka 2. krs 1(3)3(4)5x1 s =272(276)284(284)292 s. Toista vielä 1.-12. krs:ia 5(5)5(4)4 kertaa =242(246)254(260)268 s. 

Lopeta muotolaskoskavennukset tähän. Jatka kuitenkin lyhennettyjä kerroksia 0(0)1(2)2 kertaa. Neulo tällöin 11. krs oikein. 

Poista merkit ja neulo vielä 2(6)4(0)4 krs sileää. Tee sitten molemmissa reunoissa olkaviistotukset kuten takana. Jatka lopuilla 

200(200)202(202)204 s:lla kaulusta varten sileää 16 krs. Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo vielä ainaoikeaa 3 krs, 

päätä s:t 

. 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 46(48)50(50)52 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä 

neule. Lisää sileän neuleen 7.(7.)5.(5.)5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 8.(8.)6.(6.)6. krs kunnes 

työssä on 66(76)54(70)80 s ja sitten joka 10.(8.)8.(8.)8. krs kunnes työssä on 74(78)82(86)90 s. Kun hihan pituus on 

45(45)46(46)46 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten ensin 1x4(5)6(7)8 s. Kavenna sitten molemmissa 

reunoissa joka krs 3x1 s, joka 2. krs 4x1 s ja joka 4. krs 3x1 s. Kavenna molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs kunnes työssä 

on jäljellä 34 s. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 5x1 s ja päätä 1x4 s. Päätä loput 16 s kerralla. 

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

olkasauma ja kauluksen sauma. Kierrä etukappale kokonaan ympäri ja ompele sitten vasen olkasauma sekä kauluksen sauma. 

Kiinnitä vielä hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Copyright: Rowan yarns 

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava  

puh 09-274871   

www.prym.fi 

http://www.prym.fi/

