
Organic Cotton 

Lapsen raidallinen pusero  

 

Koko: 86-92-98 cm 

Lanka: Schachenmayr Organic Cotton (100% 

puuvilla, 50 g =155 m).  

Prym puikot: Nro 2,5 ja 3 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 1 nappi. 

Tiheys: 28 s ja 36 krs sileää neuletta paksummilla 

puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä oikea 

neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

Raidoitus: neulo harmaalla 8-9-10 krs sileää 

oikeaa neuletta ja 2 krs nurin-oikein-nurin, sitten 

luonnonvalkoisella 8-9-10 krs sileää oikeaa 

neuletta ja 2 krs nurin-oikein-nurin. Toista näitä 20-22-24 krs:ta. Näin sileiden raitojen väliin tulee aina 1 

nurja kerros.  

 

Koko  86 92 98 cm 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 60 62 64 cm 

kokopituus  32 34 36 cm 

hihan sisäpituus 26 28 30 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Organic Cotton -lankaa  

harmaata (00092) 100 100 150 g 

luonnonvalkoista (00002) 100 100 150 g 

 

Takakappale Luo harmaalla langalla ohuemmille puikoille 86-86-90 s ja neulo joustinneuletta 3 cm. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule raidoittaen, muuta sen 1. krs:lla s-luvuksi 86-88-92 

s. Kun olet neulonut raitaneuletta 80-88-96 krs, jatka sileää neuletta harmaalla langalla. Kun kappaleen 

korkeus on 31-33-35 cm, vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo 1 krs oikealta oikein, muuta samalla 

s-luvuksi 84-88-92 s. Aloita sitten joustinneule reuna-s:n sisäpuolella neulomalla 2 n, 2 o jne. Tee 

toiseenkin reunaan reuna-s. Kun jousteen korkeus on 2 cm, päätä s:t. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 28-30-32 cm. Jätä nyt keskimmäiset 38 s 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x2 s, 

2x1 s ja 1x2 s. Kun kappaleen korkeus on 31-33-35 cm, jätä loput eli olan 18-19-21 s odottamaan. 

Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. Neulo sitten oikean olan odottamassa olevat s:t 

luonnonvalkoisella langalla ohuemmille puikoille, poimi langan avulla pääntien molemmista reunoista 5-6-

6 s ja neulo niiden väliin odottamassa olevat 38 s sekä neulo vielä vasemman olan s:t =84-88-92 s. 

Neulo näillä s:illa joustinneuletta kuten takana. Tee nyt kuitenkin 4. krs:lla oikealle olalle napinläpi. Eli 

neulo kunnes puikolla on jäljellä 9 s, neulo 2 o yhteen, ota lk puikolle ja neulo krs loppuun. Kun jousteen 

korkeus on 2 cm, päätä s:t. 



 

Hihat Luo harmaalla langalla ohuemmille puikoille 46 s ja neulo joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule raidoittaen. Lisää samalla molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 

ensin joka 6. krs 12-11-12x1 s ja sitten joka 4. krs 2-5-5x1 s =74-78-80 s.  

HUOM: kun olet neulonut raitaneuletta 60-66-72 krs, jatka sileää neuletta harmaalla langalla. Kun hihan 

pituus on 26-28-30 cm, päätä s:t. 

 

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

Aseta olkajousteet päällekkäin siten, että etukappaleen joustin tulee päällimmäiseksi. Ompele jousteet 

ulkoreunoistaan yhteen ja ompele vasenta olkaa 4-5 cm yhteen. Kiinnitä oikealle olalle napinläven 

kohdalle nappi takakappaleelle. Kiinnitä hihat sivuihin olkasaumojen molemmin puolin 13-13,5-14 cm 

matkalle. Ompele vielä hiha- ja sivusaumat. 
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