
Merino Extrafine 170 

Vauvan vaaleanpunainen pusero 

 

Koko: 0(1)3(6)9(12) kk.  

Mitat: Vartalonympärys 44(46)48(50)52(54) 

cm, kokopituus 22(24)26(28)30(32) cm ja 

hihan sisäpituus n. 11(12)14(15)17(19) cm.  

Langanmenekki: Schachenmayr Merino 

Extrafine 170(50 g = 170 m) -lankaa 

50(100)100(100)150(150) g vaaleanpunaista 

(00029).  

Prym pyörö- ja sukkapuikot: Nro 3,5 tai 

käsialan mukaan.  

Tiheys: 22 s ja 34 krs sileää neuletta sekä 22 

s ja 44 krs ainaoikein -neuletta = 10 cm.  

Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja 

nurjalla nurin ja neulo suljettuna neuleena 

kaikki krs:t oikein. Ainaoikein -neule 

suljettuna neuleena: neulo vuorotellen 1 krs 

nurin ja 1 krs oikein.  

 

Aloita pääntieltä: Luo pyöröpuikolle 38(42)46(50)54(58) s ja neulo tasona 1.krs: (np) reuna-s, lisää 1 

n s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin), neulo 1 n ja merkitse tämä s, neulo oikean 

hihan 6(7)8(9)10(11) n, neulo 1 n ja merkitse tämä s, neulo takakappaleen 20(22)24(26)28(20) s, 

neulo 1 n ja merkitse tämä s, neulo vasemman hihan 6(7)8(9)10(11) n, neulo 1 n ja merkitse tämä s, 

lisää 1 n s ja tee reuna-s =40(44)48(52)56(60) s. Aloita sitten sileä neule ja lisää samalla aina oikean 

puolen krs:lla reuna-s:iden sisäpuolella ja jokaisen merkin molemmin puolin 1 s, työhön tulee aina 10 

uutta s:aa. Toista tällaiset lisäykset 4 kertaa =80(84)88(92)96(100) s. Lisää seuraavan nurjan puolen 

krs:n alkuun etukappaleen pääntietä varten 4(5)6(7)8(9) s, neulo työssä olevat s:t ja luo myös krs:n 

loppuun 4(5)6(7)8(9) s. Jatka näillä 88(94)100(106)112(118) s:lla suljettuna neuleena sileää neuletta, 

krs:n alku tulee nyt keskelle eteen. Lisää samalla jokaisen 4:n merkin molemmin puolin 1 s joka 

3.(3.)3.(4.)4.(4.) krs vielä 6(6)6(6)7(7) kertaa =136(142)148(154)168(174) s. Neulo viimeisen 

lisäyskerroksen jälkeen vielä 0(1)2(1)1,5(2,5) cm ja neulo viimeisen krs:n jatkoksi etukappaleen loput 

s:t. Neulo 1 krs, jätä samalla molemmissa sivuissa hihojen s:t apulangoille odottamaan ja luo niiden 

tilalle aina 8 s. 

 

Etu- ja takakappaleen alaosa: Aloita 96(100)104(108)116(120) s:lla suljettuna neuleena ainaoikein 

-neule. Kun alaosan pituus 12(13)14(15,5)16,5(18) cm, päätä s:t. 

 

Hihat: Neulo toisen hihan odottamassa olevat s:t sukkapuikoille ja poimi niiden jatkoksi kainaloon 

lisätyistä s:ista 8 s =36(37)38(39)42(43) s. Merkitse kainalon keskikohta ja aloita suljettuna neuleena 

sileä neule. Kun hihan pituus on 4(5,5)6(7,5)8(10) cm, kavenna merkin molemmin puolin 1 s siten, 

että neulot ennen merkkiä 2 s takareunoistaan oikein yhteen ja neulo merkin jälkeen 2 s 

etureunoistaan oikein yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs kunnes työssä on jäljellä 



30(31)30(31)32(33) s. Kun hihan pituus on 8(9)11(12,5)14(16) cm, neulo vielä ainaoikein -neuletta 

2,5 cm. Päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Poimi pääntien 

reunasta pyöröpuikolle 58(64)70(76)82(88) s ja neulo suljettuna neuleena ainaoikein -neuletta 2 cm. 

Päätä s:t. 
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