
Denim Tweed  

Anna naisen V-päänteinen hihaton pusero  

 

Koko: XS-S-M-L-XL-XXL 

Lanka: Schachenmayr Denim Tweed (88 puuvilla, 7 polyesteri, 5 polyamidi, 

50 g = 210 m). 

Puikot: Nro 2,5 ja 3 sekä reunuksia varten pyöröpuikko nro 2,5 tai käsialan 

mukaan. 

Tiheys: 24 s ja 38 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja 

nurjalla nurin.   

 

Koko         XS S        M L       XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys  108      116     124 132    142 150 cm 

kokopituus         58 59       60   62     64  65 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Denim Tweed -lankaa 

khakinvihreää (70)  200 250    300 350    400 450 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 114-122-134-142-154-162 s ja neulo joustinneuletta 7 cm. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule, lisää sen 1. krs:lla 18-20-18-20-18-20 s tasavälein 

=132-142-152-162-172-182 s. Kun kappaleen korkeus on 33-33-33-34-35-35 cm, laita kädenteiden 

alareunojen merkit molempiin reunoihin ja jatka sileää. Kun kappaleen korkeus on 52-53-54-56-58-59 

cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs XS-S -koot: 6-1x3 s ja 6-11x4 s, M-L -koot: 8-

3x4 s ja 4-9x5 s, XL-XXL -koot: 10-5x5 s ja 2-7x6 s. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 56-57-58-60-

62-63 cm, päätä keskimmäiset 38 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Tee sivussa olan 

viistotus loppuun ja päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 30-31-32-34-36-37 cm. Päätä nyt 

keskimmäiset 2 s pääntietä varten ja neulo ensin oikean olan puoli. Jatka sileää neuletta ja tee samalla 

pääntien reunassa kavennukset näin: Neulo reuna-s, 2 s sileää neuletta, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s 

neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo krs loppuun. Toista kavennukset joka 4. 

krs vielä 22 kertaa. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. Tee nyt pääntien kavennukset siten, että neulot kunnes pääntien 

reunassa on jäljellä 5 s, neulo 2 s o yhteen, 2 s o ja tee reuna-s. 

 

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

Ompele olkasaumat. Poimi pyöröpuikolle langan avulla takakappaleen pääntien reunasta 50 s, 

etukappaleen pääntien molemmista reunoista 66 s ja niiden väliin V-kärjestä 2 s. Aloita näillä 184 s:lla 

suljettuna neuleena joustinneule siten, että V-kärkeen tulee 2 o s:aa. Tee heti seuraavalla krs:lla V-

kärjessä kavennukset siten, että neulot V-kärjen 1. s:n ja sitä edeltävän s:n oikein yhteen ja tee seuraavilla 

2 s:lla ylivetokavennus. Toista tällaiset kavennukset joka krs. Kun reunuksen korkeus on 3,5 cm, päätä s:t 



joustetta neuloen. Ompele sivusaumat merkkeihin asti. Poimi kädentien reunasta langan avulla 

pyöröpuikolle 92-100-108-116-124-132 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 3 cm. Päätä s:t 

joustetta neuloen. Tee toinen kädentien reunus samoin. 
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