
 

 

 

 

 

Dunrobin 
  

 

Felted Tweed 

 

Naisen palmikkokuvioinen pusero 

XS(S)M(L)XL 

Lanka: Rowan Felted Tweed (50 WO, 25 CV, 25 WP, 50 g =175 m). 300(300)350(400)400 g 

harmaata (210). 

Prym puikot: Pyörö- ja sukkapuikot 4 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs pintaneuletta = 10 x 10 cm. 24 s:n palmikkoraidan leveys on 10 cm. 

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 86(95)106(117)126 cm, koko pituus n. 63(64)66(68)70 cm ja hihan 

sisäpituus n. 46(46)47(47)47 cm. 

Palmikkoneule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Toista 1.-16. krs:ia. 

Pintaneule: 1.krs: (op) 1 o, 1 n. 2.krs: neulo nurin. Toista 1.-2. krs:ia.  

Olkakaitaleet: Luo 18 s ja neulo 1.krs: (op) 2 n, 2 o, 4 n, 2 o, 4 n, 2 o, 2 n. 2.krs: 2 o, *1 n, lisää 1 n s 

(=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin)*, toista *-* vielä kerran, 4 o, lisää 1 n s, *1 n, 

lisää 1 n s*, toista *-* vielä kerran, 1 n, lisää 1 o s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen 

oikein), 3 o, *1 n, lisää 1 n s*, toista *-* vielä kerran, 2 o =26 s. Aloita näillä s:illa palmikkoneule 

ruutupiirroksen mukaan siten, että neulot molemmissa reunoissa ensin 1 s:lla sileää nurjaa neuletta. 

Kun kaitaleen pituus on 8(9)10,5(12,5)13,5 cm, katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan. Tee toinen 

samanlainen kaitale. 

 

Takakappale: Aloita poimiminen 1. olkakaitaleen viimeisen krs:n kohdalta ja poimi kaitaleen sivusta 

18(20)23(27)30 s (=vasen olka), luo 26(26)28(28)30 s ja poimi toisen kaitaleen sivusta (aloita nyt 

poimiminen luontikerroksen kohdalta) 18(20)23(27)30 s = 62(66)74(82)90 s.  

Koot XS(S) seuraava krs: (np) 23(25) n, 1 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 1 o, 1 n, 1 o, lisää 1 o s, 1 o, *1 

n, lisää 1 n s*, toista *-* vielä kerran, 1 o, lisää 1 o s, 1 o, 1 n, 1 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 1 o, 

23(25) n =70(74) s. 

Koot M(L) seuraava krs: (np) 29(33) n, 1 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 2 o, 1 n, lisää 1 o s, 1 o, *1 n, 

lisää 1 n s*, toista *-* vielä kerran, 1 o, lisää 1 o s, 1 n, 2 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 1 o, 29(33) n 

=82(90) s. 

Koko XL seuraava krs: (np) 37 n, 1 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 3 o, lisää 1 n s, 1 o, *1 n, lisää 1 n s*, 

toista *-* vielä kerran, 1 o, lisää 1 n s, 3 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 1 o, 37 n =98 s. 

Kaikki koot 1.krs: 1 o, *1 n, 1 o*, toista *-* vielä 10(11)13(15)17 kertaa, neulo 24 s:lla 

palmikkoneuletta ruutupiirroksen mukaan (aloita se 7.(7.)5.(5.)3. krs:lta) ja neulo 1 o, *1 n, 1 o*, toista 



*-*. 2.krs: neulo 23(25)29(33)37 n, 24 s:lla palmikkoa ja 23(25)29(33)37 n. Toista 1.-2. krs:ia vielä 

24(24)24(26)28 krs:n ajan.  

Aloita sitten kädentielisäykset eli lisää molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s joka 2. krs kunnes 

työssä on 82(90)102(112)122 s. Neulo lisätytkin s:t pintaneuletta. Kun olet olkakaitaleen jälkeen 

neulonut n. 14(15)16(18)19 cm, ja tehnyt viimeksi nurjan puolen krs:n, katkaise lanka.  

 

Etukappale, tee ensin oikean olan puoli: Aloita poimiminen oikean olkakaitaleen luontikerroksen 

kohdalta ja poimi kaitaleen sivusta 18(20)23(27)30 s. Neulo nurjalta 1 krs nurin. Aloita sitten 

pintaneule 1.krs: 0(0)1(1)0 o, *1 n, 1 o*, toista *-*. 2.krs: nurin. Toista 1.-2. krs:ia ja lisää samalla 

pääntien reunassa joka 4. krs 2x1 s ja joka 2. krs 3(3)4(4)5x1 s =23(25)29(33)37 s. Neulo nurjan 

puolen krs, katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan. Neulo vasemman olan puoli peilikuvana. 

Neulo sitten kaikki odottamassa olevat s:t samalle puikolle ja luo niiden väliin 16 s =62(66)74(82)90 s. 

Seuraava krs: (np) 23(25)29(33)37 n, 1 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 1 o, 1 n, 1 o, lisää 1 o s, 1 o, *1 n, 

lisää 1 n s*, toista *-* vielä kerran, 1 o, lisää 1 o s, 1 o, 1 n, 1 o, lisää 1 n s, 2 n, lisää 1 n s, 1 o, 

23(25)29(33)37 n =70(74)82(90)98 s. Jatka molemmissa reunoissa pintaneuletta ja keskimmäisillä 24 

s:lla palmikkoa sekä tee kädentielisäykset samoilla krs:lla ja samoin kuin takana =82(90)102(112)122 s. 

Neulo lisätytkin s:t pintaneuletta. Kun olet olkakaitaleen jälkeen neulonut n. 14(15)16(18)19 cm, ja 

tehnyt viimeksi nurjan puolen krs:n, katkaise lanka. 

 

Alaosa: Luo pyöröpuikolle 8(9)9(10)10 s, neulo takakappaleen odottamassa olevat s:t, luo 

15(17)17(19)19 s, neulo etukappaleen odottamassa olevat s:t ja luo vielä 7(8)8(9)9 s 

=194(214)238(262)282 s. Laita molemmissa sivuissa luotujen s:iden keskimmäisen s:n ympäri merkki, 

jatka palmikoita ja pintaneuletta suljettuna neuleena. HUOM: Aloita pintaneule krs:n alussa neulomalla 

0(1)1(1)0 n, *1 o, 1 n*, toista *-*. Kun olet neulonut kaikilla s:illa 8(10)12(12)14 krs, aloita seuraavalla 

krs:lla kavennukset. Eli neulo molemmissa sivuissa merkin jälkeen 2 s o yhteen ja ennen merkkiä 2 s 

takareunoistaan o yhteen. Työstä kapenee 4 s. Toista tällaiset kavennukset joka 8. krs yhteensä 5 

kertaa, neulo 9 krs ja tee jälleen kavennukset =170(190)214(238)258 s. Neulo 9 välikerrosta ja aloita 

sitten lisäykset. Eli lisää merkkien molemmin puolin 1 s ensin joka 10. krs 4 kertaa ja sitten joka 12. krs 

kunnes työssä on jälleen 194(214)238(262)282 s.  

Kun alaosan korkeus on n. 40(41)41(42)42 cm, ja olet viimeksi neulonut palmikkoneuleesta sen 7. tai 

15. krs:n, neulo seuraava krs: 1 o, *7(12)14(16)27 s, 2 s yhteen*, toista *-* 3(2)2(2)1 kertaa, neulo 

10(14)16(18)30 s, 2 s yhteen, 2 s takareunoistaan yhteen, 1 s, 2 s yhteen, 2 s, 2 s yhteen 2 kertaa, 2 s, 

2 s yhteen, 1 s, 2 s yhteen, 2 s takareunoistaan yhteen, *neulo 11(20)23(26)0 s, 2 s yhteen*, toista 

*-* 2(1)1(1)0 kertaa, neulo 11(20)23(26)59 s. Toista krs:n alusta vielä kerran =168(192)216(240)264 

s. Seuraava krs: 1 o, 4 n, *2 o, 4 n*, toista *-* ja neulo 1 o. Neulo joustinneuletta tässä järjestyksessä 

vielä 11 krs:n ajan. Päätä s:t joustetta neuloen. 

 

Hihat neulotaan ylhäältä alas kädentien reunasta lähtien: Aloita kädentien keskeltä ja poimi langan 

avulla luoduista s:ista sukkapuikoille 8(9)9(10)10 s, sitten kädentien reunasta 16(17)19(20)22 s, neulo 

olkakaitaleen odottamassa olevat 26 s, poimi kädentien toisestakin reunasta 16(17)19(20)22 s ja vielä 

luoduista s:ista 7(8)8(9)9 s. Aloita näillä 73(77)81(85)89 s:lla suljettuna neuleena molemmissa 

reunoissa pintaneule ja keskimmäisillä 24 s:lla palmikkoneule, laita kerroksen alkuun merkki. Aloita 3. 

krs:lla lyhennetyt krs:t pyöriötä varten. 1.krs: tee palmikkosilmukoiden jälkeen 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), käännä työ. 2.krs: neulo 24 s, tee kerrattu s, käännä työ. 3.krs: neulo 26 s, tee 

kerrattu s, käännä työ. 4.krs: neulo 28 s, tee kerrattu s, käännä työ. Jatka mallineuleita näin edestakaisin 

neuloen aina 2 s enemmän kuin edellisellä krs:lla ennen kuin teet kerratun s:n. Kun työssä on 

48(48)52(52)56 s, neulo jatkossa vain 1 s enemmän kuin edellisellä krs:lla ennen kuin teet kerratun s:n. 

Kun työssä on 56(58)62(64)68 s, neulo työn oikean puolen krs:lla kerros loppuun ja jatka 

mallineuleita suljettuna neuleena. Kun olet neulonut kaikilla s:illa 5(5)5(3)3 krs, neulo seuraavan krs:n 

alussa 2 s o yhteen ja krs:n lopussa 2 s takareunoistaan o yhteen. Neulo 7(7)7(5)5 krs, neulo 

seuraavalla krs:lla 1 o, 2 o yhteen, neulo samaa krs:ta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 3 s, neulo 2 s 

o takareunoistaan yhteen ja 1 o. Toista kavennukset joka 8.(8.)8.(6.)6. krs kunnes työssä on jäljellä 

59(53)49(69)65 s ja sitten joka 10.(10.)8.(8.)8. krs kunnes työssä on jäljellä 47(49)51(51)53 s. Kun 

hihan pituus on n. 42(42)43(43)43 cm ja olet viimeksi neulonut palmikkoneuleen 7. tai 15. krs:n, neulo 

seuraava krs: 1(2)3(3)4 s, *neulo 2 s yhteen, 4 s*, toista *-* vielä kerran, neulo 2 s yhteen 2 kertaa, 

sitten 1 s, 2 s yhteen, 2 s, 2 s yhteen 2 kertaa, 2 s, 2 s yhteen, 1 s, 2 s yhteen 2 kertaa, 6 s, 2 s yhteen 

ja 4(5)6(6)7 s =36(38)40(40)42 s. Aloita sitten joustinneule näin: 0(0)1(1)2 n, 1(2)2(2)2 o, 4 n, *2 o, 

4 n*, toista *-* krs loppuun. Neulo joustinneuletta tässä järjestyksessä vielä 11 krs:n ajan. Päätä s:t 

joustetta neuloen. 

 

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

kuivua. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle 102(102)108(108)114 s ja neulo suljettuna neuleena 2 

o, 4 n -joustinneuletta 6 krs. Päätä s:t joustetta neuloen.  
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= oikea s, neulo s nurjalla nurin 

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein ja apupuikon s oikein 

= siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s oikein ja apupuikon s oikein 

= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein ja apupuikon s nurin 

= siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s nurin ja apupuikon s oikein 

= siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t oikein 

 


