
Denim Tweed  

Naisen pitsireunainen pusero 

 

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

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

5 polyamidi, 50 g = 210 m). 

Prym puikot: Nro 3 sekä pääntien reunusta varten 

pyöröpuikko nro 3 tai käsialan mukaan. 

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

Mallineuleet: Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla 

nurin ja neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. 15 s:n 

Pitsiraita: 1.krs: 2 n, 11 o, 2 n. 2. ja muutkin nurjan puolen 

krs:t: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 3.krs: 2 n, 2 o 

yhteen, neulo 7 o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s 

neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 

2 n. 5.krs: 2 n, 2 o yhteen, *1 o, ota lk puikolle*, toista *-* 

vielä 3 kertaa, neulo 1 o, tee ylivetokavennus ja neulo 2 n. 

Tee ensin 1.-6. krs:t ja toista sitten 3.-6. krs:ia. 

 

 

 

Koko  XS         S       M L            XL         XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 104     112    120         130         138           146 cm  

kokopituus   60       62     64           66           68            70 cm 

hihan sisäpituus  49       47     45           43           41            40 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Denim Tweed -lankaa 

harmaakirjavaa (02) 300     350  400          450          500            550 g 

 

Takakappale Luo 127-137-147-157-167-177 s ja neulo nurjalta 1 krs oikein. Neulo sitten reuna-s:n 

(=neulo joka krs oikein) sisäpuolella 1 s sileää neuletta, 15 s pitsiraitaa, 93-103-113-123-133-143 s sileää 

neuletta, 15 s pitsiraitaa, 1 s sileää neuletta ja tee reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun 

kappaleen korkeus on 33-34-35-36-37-38 cm, laita hihojen alareunojen merkit molempiin reunoihin ja 

jatka mallineuleita. Kun kappaleen korkeus on 54-56-58-60-62-64 cm, päätä molemmissa reunoissa 

olkaa varten joka 2. krs 1x6-10-3-7-11-4 s ja 11x3-3-4-4-4-5 s. Päätä loput eli takakappaleen pääntien 

49-51-53-55-57-59 s kerralla. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 52-54-56-58-60-62 cm. Päätä nyt 

keskimmäiset 13-15-17-19-21-23 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien 

reunassa joka 2. krs 1x3 s, 1x2 s ja 10x1 s sekä joka 4. krs 3x1 s. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 

54-56-58-60-62-64 cm, päätä sivusta lähtien olan s:t kuten takana. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

Ompele olkasaumat. 



 

Hihat Poimi olkasauman molemmin puolin kädentien reunasta merkkien välistä yhteensä 102-108-112-

118-122-126 s ja neulo sileää neuletta. Kavenna 5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten 

kavennukset joka 6. krs vielä 21 kertaa =58-64-68-74-78-82 s. Kun hihan pituus on 49-47-45-43-41-40 

cm, päätä s:t työn oikealta puolelta oikeaa neuloen. Tee toinen hiha samoin. 

 

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

Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle langan avulla 122-126-130-134-138-140 s ja neulo suljettuna 

neuleena 2 cm sileää neuletta. Päätä s:t oikeaa neuloen löyhästi. Ompele lopuksi sivu- ja hihasaumat. 

 

           Takakappale        Etukappale  Hiha 
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