
 

 

 

Camel 

  

 

 

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 5 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 16 s ja 25 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla sekä 36 s ja 35 krs joustinneuletta ohuemmilla 

puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet:  

Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

Kerrattu silmukka: nosta 1 s oikean käden puikolle, tuo lanka puikkojen välistä työn eteen ja siirrä s 

takaisin vasemman käden puikolle. Kun tulet seuraavan kerran tämän s:n kohdalle, neulo silmukan 

ympärillä oleva lanka ja silmukka yhteen.  

 

Koko  XS S M L          XL/XXL        XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 86 96 106 116 126       136 cm 

kokopituus  62 64 66 68 70           72 cm 

hihan sisäpituus 37 37 38 38 38           39 cm 

Langan menekki 

Rowan Felted Tweed DK -lankaa 

kamelin ruskeaa (157) 350 350 400 400 450        500 g 

 

Takakappale Luo paksummille puikoille 70-78-86-94-102-110 s ja neulo sileää neuletta. Kun kappaleen 

korkeus on 62-64-66-68-70-72 cm, päätä molemmista reunoista olkaa varten 15-17-18-20-22-24 s ja 

jätä keskimmäiset eli takakappaleen pääntien 40-44-50-54-58-62 s odottamaan. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 56-58-60-62-64-66 cm. Aloita nyt 

lyhennetyt kerrokset pääntietä varten. 1.-2.krs: neulo 24-26-28-31-34-37 s, tee kerrattu s, käännä työ ja 



neulo takaisin. 3.-4.krs: neulo 22-24-26-29-32-35 s, tee kerrattu s, käännä työ ja neulo takaisin. 5.-6.krs: 

neulo 20-22-24-27-30-33 s, tee kerrattu s, käännä työ ja neulo takaisin. 7.-8.krs: neulo 19-21-22-25-28-

31 s, tee kerrattu s, käännä työ ja neulo takaisin. 9.-10.krs: neulo 18-20-21-23-26-29 s, tee kerrattu s, 

käännä työ ja neulo takaisin. 11.-12.krs: neulo 17-19-20-22-24-27 s, tee kerrattu s, käännä työ ja neulo 

takaisin. 13.-14.krs: neulo 16-18-19-21-23-25 s, tee kerrattu s, käännä työ ja neulo takaisin. 15.krs: neulo 

15-17-18-20-22-24 s, tee kerrattu s, käännä työ ja päätä nämä loput eli olan s:t kerralla. Neulo pääntien 

toinen puoli peilikuvaksi. Jätä keskimmäiset eli pääntien 40-44-50-54-58-62 s odottamaan. 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 129-137-145-151-159-167 s ja aloita joustinneule. Kun hihan pituus on 

37-37-38-38-38-39 cm, päätä s:t kerralla joustetta neuloen. 

 

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

Ompele olkasaumat. Neulo pyöröpuikolle odottamassa olevat pääntien s:t ja kavenna samalla 

etukappaleen s:iden aikana 4 s tasavälein ja takakappaleen s:iden aikana 6 s sekä poimi samalla 

molemmilta olkapäiltä 1 s. Neulo näillä 72-80-92-100-108-116 s:lla suljettuna neuleena 6 krs oikein, 

päätä s:t. Kiinnitä hihat sivuihin olkasauman molemmin puolin 18-19-20-21-22-23 cm matkalle. Ompele 

lopuksi sivu- sekä hihasaumat. Jos haluat kääntää hihansuut kaksinkertaiseksi työn päälle, ompele 

käännöksen verran hihasaumaa työn oikealta puolelta. 
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