
 

 

 

 

Halcyon 

 

Cashmere Haze 

Naisen hihaton pitsipusero  

XS/S-M/L-XL-XXL/XXXL-XXXXL 

Lanka: Rowan Cashmere Haze (40 alpakka, 30 kashmir, 30 silkki, 25 g = 230 m). 

Prym puikot: Pyöröpuikot nro 3-3,5 ja 4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 36 krs pitsineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikein neule: neulo suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs oikein ja 1 krs nurin. Pitsineule: neulo 

ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain parittomat krs:t, neulo parilliset krs:t oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

Toista 1.-12. krs:ia. Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein ja neulo tasona oikealla oikein, nurjalla nurin. 

 

Koko  XS/S M/L XL XXL/XXXL XXXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 92 104 112 124 132 cm 

kokopituus  55 56 58 60 62 cm 

Langan menekki 

Rowan Cashmere Haze -lankaa 

valkoista (703)  75 75 75 100 100 g 

 

Taka- ja etukappaleen alaosa neulotaan suljettuna neuleena Luo ohuemmalle pyöröpuikolle löyhästi 262-286-306-330-350 

s ja neulo suljettuna neuleena ainaoikeaa. Laita 1. krs:lla 4 merkkiä näin: *laita merkki, neulo 30 s o, laita merkki, neulo 101-

113-123-135-145 s*, toista *-* vielä kerran. Kun olet neulonut 4 krs, vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja neulo vielä 1 

krs oikein. Aloita sitten pitsi- ja sileät neuleet näin: *neulo oikein 2. merkkiin asti, aloita ruutupiirros a-b-b-c-c -kirjaimen 

kohdasta, toista alareunaan merkittyä 10 s:n mallikertaa 8-9-10-11-12 kertaa ja neulo piirroksen toisen reunan a-b-b-c-c -

kirjaimen kohtaan*, toista *-* vielä kerran. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. HUOM: Aloita pitsineuleen 3. krs:lla myös 

2 s:n pitsiraidat sileiden osien reunoissa. Eli neulo sileän raidan alusta (=merkin kohdalta) 3 s o, ota lk puikolle, neulo 2 s o 

yhteen, neulo oikein kunnes sileässä neuleessa on jäljellä 5 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä 

nostettu s neulotun yli), ota lk puikolle ja neulo 3 s o. Toista tällaiset pitsikuviot joka 4. krs. Toista jatkossa pitsineuleen 1.-

12. krs:ia, ja tee 2 s:n pitsikuvioita sileiden osien reunoissa joka 4. krs.  

Kun olet neulonut 16 krs pitsiä, aloita kavennukset. Eli neulo molempien sileiden osien reunoissa näin: 3 s o, 2 s o yhteen, 

neulo oikein kunnes sileässä neuleessa on jäljellä 5 s, tee ylivetokavennus ja neulo 3 s o. Työstä kapeni 4 s, tämä 

kavennuskerros tuli pitsineuleen 5. krs:lle. Neulo 5 krs ja tee sitten kavennukset ja 2 s:n pitsikuviot sileissä neuleissa näin: 

Neulo 3 s o, ota lk puikolle, neulo 3 s o yhteen, neulo kunnes sileässä neuleessa on jäljellä 6 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 

2 s o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli, neulo 3 s o. Työstä kapeni 4 s, tämä kavennuskerros tuli pitsineuleen 11. 

krs:lle. Neulo 1 krs ja toista jatkossa kavennuksia ja mallineuleita näiden 12 krs:n mukaan vielä 4 kertaa =222-246-266-290-

310 s. Sileissä raidoissa on jäljellä 10 s molemmissa. Neulo 4 krs ja tee seuraava krs näin: *neulo 3 s o, 2 s o yhteen, tee 

ylivetokavennus, neulo 3 s o, neulo pitsineule kuten aiemminkin*, toista *-* vielä kerran, työstä kapeni 4 s. Neulo 5 krs. 

Seuraava krs: *neulo 2 s o, 2 s o yhteen, tee ylivetokavennus, neulo 2 s o, neulo pitsineule kuten aiemminkin*, toista *-* 

vielä kerran, työstä kapeni jälleen 4 s. Neulo 5 krs. Seuraava krs: *neulo 1 s o, 2 s o yhteen, tee ylivetokavennus, neulo 1 s 

o, neulo pitsineule kuten aiemminkin*, toista *-* vielä kerran, työstä kapeni 4 s. Neulo 5 krs. Seuraava krs: *neulo 2 s o 



yhteen, tee ylivetokavennus, neulo pitsineule kuten aiemminkin*, toista *-* vielä kerran, työstä kapeni jälleen 4 s. Neulo 5 

krs. Seuraava krs: *neulo 2 s o yhteen, neulo pitsineule kuten aiemminkin*, toista *-* vielä kerran, työstä kapeni 2 s ja 

työssä on nyt jäljellä 204-228-248-272-292 s, sileissä raidoissa on jäljellä 1 s. Jatka mallineuleita. Kun kappaleen korkeus on 

31-31-32-32-32-33 cm ja olet viimeksi neulonut parillisen krs:n päätä molemmista sivuista 1 sileäneuleinen s kädentietä 

varten ja neulo yläosat erikseen. 

 

Takakappaleen yläosa Jatka pitsineuletta 101-113-123-135-145 s:lla tasona. Kun kädentien korkeus on 17-18-19-21-22 cm, 

jätä keskimmäiset 21-21-23-23-25 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien 

reunassa joka krs 6x1 s. HUOM: Kun kädentien korkeus on 18-19-20-22-23 cm, aloita olan viistotus. Eli päätä sivusta 

lähtien joka 2. krs 7-1-9-3-11x2-2-3-3-4 s ja 4-10-2-8-0x3-3-4-4-0 s. HUOM: Kun olet kaventanut pääntien reunassa joka 

krs 6x1 s, kavenna jatkossa samassa reunassa joka 2. krs 3x1 s ja vielä joka 4. krs 2x1 s. Päätä loput 3-3-4-4-5 s kerralla. 

Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappaleen yläosa Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 1 cm. Päätä nyt keskimmäinen s v-pääntietä varten 

ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka 2. krs 8-6-5-2-2x1 s, joka 4. krs 12-14-16-19-20x1 s ja 5 

krs:n kuluttua 1 s. HUOM: Päätä lopuksi olan s:t sivusta lähtien samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien 

toinen puoli peilikuvaksi. 

 

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

Poimi ohuemmalle pyöröpuikolle langan avulla etukappaleen pääntien molemmista reunoista 56-59-62-65-68 s, niiden 

väliin etukappaleen keskeltä 1 s ja takakappaleen pääntien molemmista reunoista 18 s sekä neulo takakappaleen pääntien 

odottamassa olevat 21-21-23-23-25 s =170-176-184-190-198 s. Merkitse etukappaleen keskimmäinen s ja neulo suljettuna 

neuleena 1 krs nurin siten, että neulot ennen merkkiä 2 s n yhteen, neulo merkitty s nurin ja sen jälkeen 2 s 

takareunoistaan n yhteen. Neulo vielä 1 krs oikein ja neulo samalla ennen merkkiä 2 s o yhteen, neulo merkitty s o ja tee 

ylivetokavennus. Päätä s:t nurjaa neuloen ja kavenna samalla merkityn s:n molemmin puolin 1 s kuten 1. krs:lla. Poimi sitten 

kädentien reunasta ohuemmalle pyöröpuikolle 78-84-92-98-104 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin, 1 krs oikein, 

päätä s:t nurjaa neuloen. Tee toinen kädentiereunus samoin.  
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