
 

 

 

 

 

Adelphi 

  

 

Felted Tweed 

Naisen pusero  

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

Lanka: Rowan Felted Tweed DK (50 villa, 25 viskoosi, 25 alpakka, 50 g =175 m).  

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

Tiheys: 24 s ja 32 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikein -neule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Koko  XS/S M L XL/XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 90 100 110 120 130 cm 

kokopituus 66 68 70 72 74 cm 

hihan sisäpituus 27 27 28 28 28 cm 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed DK -lankaa 

vaaleanruskeaa (157) 350 350 400 450 500 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 120-132-144-156-168 s ja neulo ainaoikein -neuletta 6 krs. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita muuten sileä neule, mutta jatka molemmissa reunoissa 3 s:lla ainaoikein -

neuletta. Kun kappaleen korkeus on 14 cm, aloita kaikilla s:illa sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 16-17-17-

18-18 cm, neulo työn oikeasta reunasta 3 s o, 2 s o yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on 

jäljellä 5 s, neulo 2 s takareunoistaan o yhteen ja 3 s o. Toista tällaiset kavennukset joka 12. krs vielä 4 kertaa 

=110-122-134-146-158 s. Kun kappaleen korkeus on 34-35-36-36-37 cm, lisää molemmissa reunoissa 3 s:n 

sisäpuolella 1 s ja toista sitten lisäykset joka 4. krs vielä 2 kertaa, joka 2. krs 3 kertaa ja joka krs 5 kertaa. Lisää 

vielä molemmissa reunoissa 1x5 s =142-154-166-178-190 s. Laita kädenteiden alareunaksi merkit molempiin 

sivuihin. Neulo 4-4-6-6-6 krs ja lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 3 s:n sisäpuolella 1 s ja toista sitten 

lisäykset joka 8.-8.-8.-10.-10. krs kunnes työssä on 154-166-178-190-202 s. Kun olet merkkien jälkeen neulonut 

16-17-18-20-22 cm, aloita olkapäiden viistotus. Eli päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs (5x3 s ja 10x4 s)-

(14x4 s ja 1x5 s)-(9x4 s ja 6x5 s)-(3x4 s ja 12x5 s)-(2x6 s ja 13x5 s).  

HUOM: Kun olet tehnyt molemmissa reunoissa 12 päätöskerrosta, jätä seuraavalla oikean puolen krs:lla 

keskimmäiset 38-38-40-40-42 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Tee olan viistotus 

loppuun ja kavenna samalla pääntien reunassa joka krs 3x1 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 



 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes olet kädenteiden alareunasta neulonut n. 8-9-10-10-11 cm ja työssä on 

148-162-174-186-198 s. Jaa nyt työ keskeltä kahteen osaan pääntietä varten ja neulo ensin vasemman olan puoli. 

Eli neulo kunnes ennen kappaleen puoliväliä on työssä jäljellä 5 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, 

neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo 3 s o. Käännä työ ja neulo takaisin. Jatka sivussa lisäyksiä ja 

toista samalla pääntien reunassa kavennuksia joka 2. krs vielä 17-17-18-18-19 kertaa ja joka 4. krs 4 kertaa.  

HUOM: Aloita olan viistotus samalla korkeudella kuin takana ja tee se samoin kuin takana. Neulo pääntien toinen 

puoli peilikuvaksi. Tee nyt pääntien viistotus siten, että neulot etureunasta 3 s o, 2 s o yhteen ja neulo krs 

loppuun. 

  

Hihat Luo ohuemmille puikoille 56-58-60-60-62 s ja neulo ainaoikein -neuletta 6 krs. Vaihda työhön paksummat 

puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 6-4-2-2-2 krs, lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 

s. Toista sitten lisäykset joka 8.-6.-4.-4.-2. krs kunnes työssä on 68-78-68-92-68 s ja vielä joka 10.-8.-6.-6.-4. krs 

kunnes työssä on 72-80-86-94-100 s. Kun hihan pituus on 27-27-28-28-28 cm, päätä molemmissa reunoissa 

joka 2. krs 4x6-7-7-8-8 s. Päätä loput 24-24-30-30-36 s kerralla. 

 

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

oikea olkasauma. Poimi pyöröpuikolle langan avulla etukappaleen pääntien molemmista reunoista 45-45-47-47-

48 s ja sitten takakappaleen pääntien reunasta 44-44-46-46-48 s. Laita etukappaleen v-kärkeen merkki ja aloita 

näillä 134-134-140-140-144 s:lla ainaoikein -neule. Tee samalla v-kärjessä kavennukset eli neulo nurjalla ennen 

merkkiä 2 s o yhteen ja merkin jälkeen 2 s takareunoistaan o yhteen. Neulo työn oikean puolen krs:lla ennen 

merkkiä 2 s takareunoistaan o yhteen ja merkin jälkeen 2 s o yhteen. Kun olet neulonut ainaoikeaa 4 krs, päätä 

nurjan puolen krs:lla s:t, tee nytkin v-kärjessä kavennukset. Ompele toinenkin olkasauma ja pääntien reunuksen 

sauma. Kiinnitä hihat kädenteiden reunaan ja ompele hiha- ja sivusaumat, jätä kuitenkin sivuihin 14 cm korkeat 

halkiot. 
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