
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marshwood 
 
 
 

 

 
Alpaca Classic 

 

Naisen kuviopusero 

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

Lanka: Rowan Alpaca Classic (57 WP, 43 CO, 25 g =120 m). A: 150(150)175(175)200 g sammalenvihreää (111), 

B: 100(125)125(125)150 g burgundinpunaista (122), C: 25 g joka kokoon punaista (120), D: 25(25)50(50)50 g 

tummanharmaata (117) ja E: 25 g joka kokoon vaaleaa turkoosia (107). 

Prym puikot:: 3-3,5 ja 3,5-4 mm sekä pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 26 s ja 28 krs sileää neuletta kirjoneuleena paksummilla puikoilla =10 x 10 cm.  

Malineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Tee kuviot kirjoneuleena 

ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan. 

 

Koko   XS/S M L XL/XXL  XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys  90 101 110   121  130 cm 

kokopituus  59 60 62     63    65 cm 

hihan sisäpituus  46 46 46     46    46 cm 

Langan menekki 

Rowan Alpaca Classic -lankaa 

A (111) vihreä  150 150 175   175  200 g 

B (122) burgundi 100 125 125    125  150 g 

C (120) punainen   25  25   25      25    25 g 

D (117) tummanharmaa   25  25   50      50    50 g 

E (107) vaalea turkoosi      25  25   25      25    25 g 

 

Takakappale: Luo sammalenvihreällä langalla ohuemmille puikoille 118(134)146(158)170 s ja neulo 

joustinneuletta 22 krs. Muuta jousteen viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 119(133)145(159)171 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule sekä kuviot ruutupiirrosten mukaan kokosi nuolten mukaan. 

Tee piirroksesta ensin 1.-15. krs:t kerran, toista 16.-29. krs:ia 4 kertaa, tee krs:t 30.-78. krs:t kerran ja toista 

loppukappaleen ajan 79.-90. krs:ia.  

 

 



HUOM: Kavenna kirjoneuleen 5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennukset joka 6. krs 2 kertaa 

ja joka 4. krs 3 kertaa =107(121)133(147)159 s. Neulo viimeisen kavennuskerroksen jälkeen 13 krs ja lisää 

seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Toista sitten lisäykset joka 8. krs vielä 4 kertaa 

=117(131)143(157)169 s. Kun kappaleen korkeus on n. 38 cm ja olet viimeksi neulonut piirroksesta sen 44. krs:n, 

aloita seuraavalla krs:lla kädentiekavennukset. Eli päätä molemmissa reunoissa ensin 1x5(6)7(8)9 s ja kavenna 

sitten joka krs 5(7)7(9)9x1 s sekä joka 2. krs 4(6)7(7)7x1 s =89(93)101(109)119 s. Kun kädentien korkeus on 

19(20)22(23)25 cm, jätä keskimmäiset 37(37)39(39)41 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen 

puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 4x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 

3x6(6)7(8)9 s ja 1x4(6)6(7)8 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 14(15)16(17)18 cm. Jätä nyt keskimmäiset 25 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 6x1 s, joka 2. 

krs 3(3)4(4)5x1 s ja joka 4. krs 1x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin 

takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo sammalenvihreällä langalla ohuemmille puikoille 46(50)50(54)54 s ja neulo joustinneuletta 16 krs. 

Muuta jousteen viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 47(49)49(53)55 s. Vaihda työhön paksummat puikot 

ja aloita sileä neule sekä kuviot ruutupiirrosten mukaan kokosi nuolten mukaan. Tee piirroksesta ensin 1.-15. krs:t 

kerran, toista 16.-29. krs:ia 6 kertaa, tee krs:t 30.-78. krs:t kerran ja toista loppukappaleen ajan 79.-90. krs:ia.  

HUOM: Lisää kirjoneuleen 5.(5.)3.(3.)3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 4. krs 

0(0)2(2)5 kertaa, joka 6. krs 9(13)16(16)14 kertaa ja vielä joka 8. krs 6(3)0(0)0 kertaa =79(83)87(91)95 s. Kun 

hihan pituus on 46 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten ensin 1x5(6)7(8)9 s. Kavenna sitten 

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

joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 43 s. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 7x1 s ja päätä 1x5 s. Päätä 

loput 19 s kerralla. 

 

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

olkasaumat. Poimi pyöröpuikolle sammalenvihreällä langalla pääntien reunasta 110(110)114(114)122 s ja neulo 

suljettuna neuleena joustinneuletta 6 krs, päätä s:t. Kiinnitä sitten hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat. 
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Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava  
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