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Alpaca Classic 

Naisen harmaa pitkä pusero  

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: 22 s ja 39 krs ainaoikeaa = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. 24 s:n palmikonkierto oikealle: siirrä 12 s apupuikolle työn taakse, neulo 

12 s oikein ja apupuikon s:t oikein. 24 s:n palmikonkierto vasemmalle: siirrä 12 s apupuikolle työn eteen, neulo 12 s oikein ja 

apupuikon s:t oikein. 

Koko  S M L/XL XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 96 106 116 126 136 cm 

kokopituus  73 75 77 79 81 cm 

hihan sisäpituus 45 45 46 46 46 cm 

Langan menekki 

Rowan Alpaca Classic -lankaa 

harmaata (102) 300 325 350 375 425 g 

 

Takakappale Luo 115-127-137-149-159 s ja aloita ainaoikeinneule. Kavenna sen 37. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja 

toista sitten kavennukset joka 36. krs vielä 3 kertaa = 107-119-129-141-151 s. Kun kappaleen korkeus on 50-51-51-52-52 

cm, päätä molemmista sivuista kädentietä varten ensin 1x4-5-6-7-8 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 5-7-7-

9-9x1 s ja joka 2. krs 5-6-6-6-6x1 s sekä vielä 3 krs:n kuluttua 1x1 s = 77-81-89-95-103 s. Kun kädentien korkeus on 21-

22-24-25-27 cm, päätä molemmista reunoista joka 2. krs olkaa varten 2-1-1-1-1x3-4-5-6-7 s ja 1-2-2-2-2x2-3-4-5-6 s sekä 

kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 2x1 s ja 1 krs:n kuluttua 1x1 s. Jatka lopuilla 55-55-57-57-59 s:lla ainaoikeaa 

16 krs, päätä s:t. 

 

Etukappale Luo 116-128-138-150-160 s ja neulo työn oikealta puolelta näin: 49-55-60-66-71 s o, lisää seuraaviin 18 s:aan 

kuhunkin 1 s niin, että neulot jokaisen s:n aina etu- ja takareunastaan oikein, neulo loput 49-55-60-66-71 s o. Työssä on nyt 

134-146-156-168-178 s. Aloita sitten palmikkoneule. 1.krs: (np) neulo 49-55-60-66-71 s o, 36 s n ja 49-55-60-66-71 s o. 

2.krs: neulo 49-55-60-66-71 s o, tee 24 s:n palmikonkierto vasemmalle ja neulo 61-67-72-78-83 s o. 3.krs: kuten 1. krs. 

4.krs: neulo oikein. 5.-14.krs: kuten 3.-4. krs:t. 15.krs: kuten 3. krs. 16.krs: neulo 61-67-72-78-83 s o, tee 24 s:n 

palmikonkierto oikealle ja neulo 49-55-60-66-71 s o. 17.-28.krs: kuten 3.-4. krs:t. Toista 1.-28. krs:ia. HUOM: Kavenna 

samalla molemmissa reunoissa 4 s kuten takana = 126-138-148-160-170 s. Kun kappaleen korkeus on 50-51-51-52-52 

cm, tee molemmissa reunoissa kädentiekavennukset kuten takana = 96-100-108-114-122 s. Tee myös olan s:t samoin ja 



samalla korkeudella kuin takana =74-74-76-76-78 s. Jatka näillä s:illa ainaoikeaa ja palmikkoa 15 krs. Neulo sitten seuraavalla 

eli nurjan puolen krs:lla näin: 19-19-20-20-21 s o, *2 s n yhteen, 2 s takareunoistaan n yhteen*, toista *-*vielä 8 kertaa ja 

neulo 19-19-20-20-21 s o. Päätä seuraavalla krs:lla s:t kerralla. 

 

Hihat Luo 53-55-57-57-59 s ja neulo ainaoikeaa. Lisää 13.-11.-11.-9.-9. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten 

lisäykset joka 14.-12.-12.-10.-10. krs kunnes työssä on 73-67-79-77-89 s. Lisää vielä molemmissa reunoissa 1 s joka 16.-14.-

14.-12.-12. krs kunnes työssä on 75-79-83-87-91 s. Kun hihan pituus on 45-45-46-46-46 cm, päätä molemmissa reunoissa 

pyöriötä varten 1x4-5-6-7-8 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 3x1 s, joka 2. krs 1x1 s ja joka 4. krs 9x1 s. 

Kavenna sen jälkeen molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 33 s ja vielä joka krs 5x1 s. Päätä vielä 

molemmissa reunoissa 1x4 s ja päätä loput 15 s kerralla. 

 

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

kauluksen saumat. Kiinnitä 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/

