
Cotton Bambulino 

Loretta naisen pitsipäänteinen pusero  

 

Koko: XS(S)M(L)XL 

Lanka: Schachenmayr Cotton Bambulino (60 CO, 30 CV, 10 LI, 50 g =160 

m). 200(200)250(250)300 g terrakottaa (00012). 

Prym puikot: 3 mm ja reunuksia varten pyöröpuikko 3 mm tai käsialan 

mukaan. 

Prym virkkuukoukku: Virkkuukoukku 3 mm 

Muuta: 2 pientä nappia. 

Tiheys:: 25 s ja 36 krs sileää neuletta sekä 18 s ja 30 krs pitsineuletta = 10 x 

10 cm. 

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 80(88)96(104)112 cm ja kokopituus 

60(62)64(68)70 cm. 

Mallineuleet: Ainaokein-neule: Neulo kaikki krs:t oikein. 

Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

Pitsineule: 1.krs: (op) reuna-s, *2 s o yhteen, ota lk puikolle*, toista *-* ja 

tee reuna-s. 2.krs: neulo s:t reuna-s:iden sisäpuolella nurin. 3.krs: reuna-s, 

*ota lk puikolle, tee ylivetokavennus*, toista *-* ja tee reuna-s. 4.krs: kuten 

2. krs. Toista 1.-4. krs:ia. 

 

Takakappale: Luo 88(96)104(112)120 s ja neulo 3 krs ainaoikeaa, 11 krs pitsineuletta ja 3 krs ainaoikeaa. 

Neulo seuraava krs näin: Tee reuna-s, 1 s o, *ota lk puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* ja ota krs:n lopussa lk 

puikolle, neulo 1 s o ja reuna-s. Työhön tuli 131(143)155(167)179 s. Neulo 1 krs nurin nurjalta ja sitten 1 krs 

oikein, kavenna samalla 9(11)13(15)17 s tasavälein =122(132)142(152)162 s. Jatka sileää neuletta. Kavenna 

samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 12. krs 10 kertaa =102(112)122(132)142 s. Tee sivukavennukset siten, 

että neulot reuna-s:n, tee ylivetokavennus, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 3 s, neulo 

2 s o yhteen ja tee reuna-s.  

Kun kappaleen korkeus on 41(42)43(44)45 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x3 s. 

Kavenna vielä molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella (kuten sivuissa) joka 2. krs 7x1 s =82(92)102(112)122 

s. Kun kädentien korkeus on 3(4)5(6)7 cm, jaa työ keskeltä kahteen osaan halkiota varten ja neulo ensin 

toinen puoli. Kun kädentien korkeus on 14(15)16(17)18 cm, päätä halkion reunasta pääntietä varten joka 2. 

krs 1x14(17)19(22)25 s, 1x6 s, 1x4 s ja 5x1 s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(22)23 cm, päätä loput eli 

olan 12(14)17(19)21 s kerralla. Neulo halkion ja pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 3(4)5(6)7 cm. Päätä nyt keskimmäiset 

28(34)38(44)50 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 2x3 s, 

2x2 s ja 5x1 s. Päätä lopuksi olan kerralla ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

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

olka- ja sivusaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle 180(188)196(204)212 s ja neulo 3 krs ainaoikeaa. 

Neulo vielä 1 krs oikein ja kavenna samalla 50(52)54(56)58 s tasavälein =130(136)142(148)154 s. Neulo nurjalta 

s:t nurin ja tee sitten 10 krs pitsineuletta sekä 3 krs ainaoikeaa. Päätä s:t joustavasti. 

Virkkaa takakappaleen halkion reunoihin 1 krs ks:ita ja tee samalla vasempaan yläreunaan ainaoikein -neuleisten 

raitojen kohdalle 2 napitussilmua. Tee tällöin ks:iden väliin lyhyet kjs-ketjut. Kiinnitä toiseen reunaan napit. Poimi 

kädentien reunasta pyöröpuikolle 100(104)108(112)116 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs n, 1 krs o, 1 krs n 

ja päätä s:t löyhästi. Tee toinen kädentiereunus samoin. 
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