
 

 

 

 

 

Alabaster 

  

 

Felted Tweed 

Naisen palmikkopusero  

XS-S-M-L/XL-XXL 

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

Prym puikot: Nro 3,5-4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3,5-4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 38 s ja 36 krs palmikkoneuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. 2 nurjan s:n lisäys: neulo ensin 1 s etu- ja takareunastaan nurin ja sitten kahden 

s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin. 4 s:n palmikonkierto oikealle: siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s 

oikein ja apupuikon s:t oikein. 4 s:n palmikonkierto vasemmalle: siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein ja 

apupuikon s:t oikein. 12 s:n palmikonkierto oikealle: siirrä 6 s apupuikolle työn taakse, neulo 6 s joustetta ja 

apupuikon s:t joustetta. 12 s:n palmikonkierto vasemmalle: siirrä 6 s apupuikolle työn eteen, neulo 6 s joustetta ja 

apupuikon s:t joustetta. Palmikkoneule: neulo ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan. Toista 1.-24. krs:ia. 

Koko  XS S M L/XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 96 106 114 126 138 cm 

kokopituus  56   57   58   59   60 cm 

hihan sisäpituus 47   48   49   50   51cm 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed DK -lankaa 

vaaleanharmaata (197) 550 600 650 700 700 g 

 

Takakappale Luo 144-160-174-190-210 s ja aloita oikean puolen krs:lla joustinneule siten, että neulot 1-1-0-2-0 

s n, 2 o, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 1-1-0-2-0 n. Kun joustinneuleen korkeus on 6 cm, aloita mallineuleet 

nurjan puolen krs:lla näin: 1.krs: neulo 18-26-33-23-33 s joustinneuletta, lisää 2 n s:aa (yllä olevan ohjeen 

mukaan), *neulo 35 s joustinneuletta, lisää 2 n s:aa*, toista *-* vielä 2-2-2-3-3 kertaa ja neulo loput s:t 

joustinneuletta =152-168-182-200-220 s. 2.krs: neulo 17-25-32-22-32 s joustinneuletta, tee 4 s:n palmikonkierto 

oikealle, *neulo 34 s joustinneuletta, tee 4 s:n palmikonkierto oikealle*, toista *-* ja neulo krs:n viimeiset 17-25-

32-22-32 s joustinneuletta. 3.-9.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 10.krs: neulo 11-19-26-16-26 s 

joustinneuletta, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n, tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n, *neulo 22 s 



joustetta, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n, tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n*, toista *-* ja neulo 

krs:n lopussa 11-19-26-16-26 s joustetta =168-184-198-220-240 s. 11.krs: neulo 11-19-26-16-26 s joustetta, 4 

o, 2 n, 2 o, 4 n, 2 o, 2 n, 4 o, *neulo 22 s joustetta, 4 o, 2 n, 2 o, 4 n, 2 o, 2 n, 4 o*, toista *-* ja neulo krs:n 

lopussa 11-19-26-16-26 s joustetta. 12.-17.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 18.krs: neulo muuten 

joustinneuletta, mutta tee jokaisessa 4 o s:n raidassa 4 s:n palmikonkierto oikealle. 19.-21. krs: neulo oikeat s:t 

oikein ja nurjat nurin. 22.krs: neulo 5-1-8-10-8 s joustinneuletta, *tee 2 o s:n lisäys (=neulo s etu- ja takareunasta 

oikein ja sitten kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo 1 o ja 10 s joustinneuletta*, tee *-* 0-1-1-0-

1 kertaa, *tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o, tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, neulo 4 s o, tee 12 s:n palmikonkierto 

vasemmalle, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o ja 10 s joustinneuletta*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 37-45-52-

42-52 s, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o, tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, neulo 4 s o, 12 s:n palmikonkierto 

vasemmalle, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o, *joustinneuletta 10 s, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o*, tee *-* 0-1-1-0-

1 kertaa ja neulo 5-1-8-10-8 s joustetta =184-204-218-240-264 s.  

Aloita sitten palmikkoneule: 1.krs: (np) (2 n, 2 o, 2 n), tee sulkeet 0-0-1-0-1 kertaa, 0-1-2-0-2 o, 0-4-4-0-4 n, (2 

o, 2 n, 1 o), tee sulkeet 0-1-1-1-1 kertaa, *1 o, 2 n, 2 o, 4 n, (2 o, 2 n, 4 o, 2 n, 2 o, 4 n), toista sulkeita 2 kertaa, 

2 o, 2 n, 1 o*, toista *-* kunnes puikolla on jäljellä 0-10-17-5-17 s, (1 o, 2 n, 2 o), tee sulkeet 0-1-1-1-1 kertaa, 

0-4-4-0-4 n, 0-1-2-0-2 o, (2 n, 2 o, 2 n), tee sulkeet 0-0-1-0-1 kertaa. 2.-3.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat 

nurin. Jatka sitten palmikkoneuleen ja joustimen neulomista ruutupiirroksen mukaan, tee siitä seuraavaksi 4. krs. 

Piirroksen oikeaan reunaan on merkitty eri kokojen oikea reuna, toista sitten 46 s:n mallikertaa 4-4-4-5-5 kertaa 

ja neulo kappaleen vasen reuna oikean reunan peilikuvaksi. Toista piirroksen 1.-24. krs:ia. Neulo piirroksesta 

puuttuvilla krs:illa oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Kun kappaleen korkeus on 34-34-35-35-35 cm, laita molempiin 

reunoihin merkit kädenteiden alareunan merkeiksi ja jatka palmikkoneuleita. Kun kappaleen korkeus on 56-57-

58-59-60 cm, neulo nurjan puolen krs:lla 4 o s:n raidoissa 2 kertaa 2 s o yhteen ja kaikissa 4 n s:n raidoissa 2 

kertaa 2 s n yhteen =144-160-174-190-210 s. Päätä seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa olkaa varten 41-49-

56-62-72 s ja jätä keskimmäiset eli takakappaleen pääntien 62-62-62-66-66 s odottamaan.  

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 48-49-50-50-51 cm. Jätä nyt keskimmäiset 42-42-42-48-48 s 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä samalla pääntien reunassa joka 2. krs ensin 2x5 s. Kavenna 

sitten samassa reunassa joka krs 4x1 s ja joka 2. krs 6x1 s. Jatka lopuilla 51-61-68-76-88 s:lla mallineuletta kunnes kappale 

on yhtä korkea kuin takakappale. Kavenna seuraavalla nurjan puolen krs:lla s:ita kuten takana ja päätä sitten loput eli olan 

41-49-56-62-72 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Hihat Luo 72-76-76-80-86 s ja aloita oikean puolen krs:lla joustinneule siten, että neulot 1-0-0-1-0 n, 2-1-1-2-2 o, *2 n, 2 

o*, toista *-* ja neulo 1-2-2-1-2 n, 0-1-1-0-2 o. Neulo joustinneuletta tässä järjestyksessä 6 cm ajan. Aloita sitten 

mallineuleet nurjan puolen krs:lla näin: 1.krs: neulo 18-20-20-22-25 s joustinneuletta, lisää 2 n s:aa, neulo 35 s 

joustinneuletta, lisää 2 n s:aa ja neulo loput s:t joustinneuletta =76-80-80-84-90 s. 2.krs: neulo 17-19-19-21-24 s 

joustinneuletta, tee 4 s:n palmikonkierto oikealle, neulo 34 s joustinneuletta, tee 4 s:n palmikonkierto oikealle ja neulo 

krs:n viimeiset 17-19-19-21-24 s joustinneuletta. 3.-9.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin ja lisää samalla 6. 

krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. 10.krs: lisää 1 s (=neulo silmukka etu- ja takareunastaan), neulo 11-13-13-15-18 

s joustinneuletta, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n, tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n, neulo 22 s 

joustetta, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n, tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, lisää 2 n s:aa, neulo 1 n ja neulo krs:n 

lopussa 11-13-13-15-18 s joustetta sekä lisää 1 s =88-92-92-96-102 s. 11.-17.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat 

nurin ja lisää samalla 14. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. 18.krs: lisää molemmissa reunoissa 1 s ja neulo muuten 

joustinneuletta, mutta tee jokaisessa 4 o s:n raidassa 4 s:n palmikonkierto oikealle. 19.-21. krs: neulo oikeat s:t 

oikein ja nurjat nurin. 22.krs: neulo lisää 1 s, neulo 8-10-10-0-3 s joustinneuletta, *tee 2 o s:n lisäys (=neulo s etu- 

ja takareunasta oikein ja sitten kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo 10 s joustinneuletta*, tee *-* 

0-0-0-1-1 kertaa, tee 2 s:n lisäys, neulo 1 s o, tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, neulo 4 s o, tee 12 s:n 

palmikonkierto vasemmalle, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o ja 10 s joustinneuletta, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o, 

tee 12 s:n palmikonkierto oikealle, neulo 4 s o, 12 s:n palmikonkierto vasemmalle, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o, 

*joustinneuletta 10 s, tee 2 o s:n lisäys, neulo 1 s o*, tee *-* 0-0-0-1-1 kertaa ja neulo 8-10-10-0-3 s joustetta 

sekä lisää 1 s =102-106-106-114-120 s.  



Aloita sitten palmikkoneule: 1.krs: (np) (1 o, 2 n), tee sulkeita 0-0-0-0-1 kertaa, 0-0-0-2-2 o, 0-2-2-4-4 n, 2 o, 2 

n, 1 o, *1 o, 2 n, 2 o, 4 n, (2 o, 2 n, 4 o, 2 n, 2 o, 4 n), tee sulkeet 2 kertaa, 2 o, 2 n, 1 o*, toista *-* ja neulo 1 o, 

2 n, 2 o, 0-2-2-4-4 n, 0-0-0-2-2 o, (2 n, 1 o), tee sulkeet 0-0-0-0-1 kertaa. Jatka joustinneuletta tässä 

järjestyksessä ja lisää samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 4. krs 6 kertaa sekä sitten joka 3. krs kunnes työssä 

on 168-172-172-180-186 s. HUOM: Tee keskimmäisillä 92 s:lla palmikonkiertoja 4., 12., 20. ja 24. krs:illa 

ruutupiirroksen mukaan ja neulo lisätyt s:t mallineuletta sitä mukaa kun voit. Kun hihan pituus on 47-48-49-50-51 

cm, neulo nurjalla joka 4 o s:n raidassa 2 kertaa 2 s o yhteen ja joka 4 n s:n raidassa 2 kertaa 2 s n yhteen. Päätä 

s:t. 

 

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

olkasaumat. Poimi pyöröpuikolle pääntien reunasta yhteensä 152-152-152-156-156 s ja neulo suljettuna 

neuleena joustinneuletta 11 krs. Päätä s:t joustetta neuloen. Kiinnitä hihat sivuihin olkasauman molemmin puolin 

22-23-24-25-26 cm matkalle. Ompele lopuksi sivu- sekä hihasaumat.  
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