
Laura 

Piera naisen pitsineuleinen pusero  

 

Koko: 36/38(44/46)  

Lanka: Gedifra Laura (65 WP, 35 CO, 25 g =150 m). 125(150) g 

beigeä (3201). 

Prym puikot: 4,5 mm ja pääntien reunusta varten lyhyt pyöröpuikko 

4,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 19 s ja 22 krs pitsineuletta = 10 x 10 cm. 

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 88(108) cm, kokopituus n. 54(59,5) 

cm ja hihan sisäpituus 43 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. 

Pitsineule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Kun teet 

sivuissa kavennuksia katso, että pitsineuleessa langankiertoa vastaa 

aina kavennus ja päinvastoin jotta s-luku pysyy oikeana. Toista 1.-24. 

krs:ia. 

Takakappale: Luo 77(93) s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Lisää 

jousteen viimeisellä krs:lla 6(10) s tasavälein =83(103) s. Aloita sitten 

pitsineule näin: Neulo reuna-s, toista 20 s:n mallikertaa 4(5) kertaa, 

neulo piirroksen viimeinen s ja tee reuna-s. Kun kappaleen korkeus 

on 33(35) cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3 s, 2(3)x2 s ja 2x1 s 

=65(81) s. Kun kädentien korkeus on 18,5(22) cm, päätä keskimmäiset 25(27) s pääntietä varten ja 

neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3(4) s ja 1x2 s ja päätä samalla 

sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x4(6) s ja 2x4(5) s. Päätä loput 3(5) s kerralla. Neulo pääntien 

toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 13(16,5) cm. Päätä nyt keskimmäiset 

15(19) s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 

7x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien 

toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo 33(41) s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Lisää jousteen viimeisellä nurjan puolen krs:lla 

10(12) s tasavälein =43(53) s. Aloita sitten pitsineule. Koko 36/38: Neulo reuna-s, toista 20 s:n 

mallikertaa 2 kertaa, neulo piirroksen viimeinen s ja tee reuna-s. Koko 44/46: Neulo reuna-s, aloita 

ruutupiirros kohdasta A, neulo mallikerran vasempaan reunaan (=15 s), neulo 20 s:n mallikerta, aloita 

vielä piirros sen oikeasta reunasta ja neulo kohtaan B (=16 s), tee reuna-s.  

Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä ja lisää samalla molemmissa reunoissa joka 8. krs 9(10)x1 s 

=61(73) s. Neulo lisätytkin s:t pitsineuletta. Kun hihan pituus on 43 cm, päätä molemmissa reunoissa 

pyöriötä varten joka 2. krs 1x3 s, 2(3)x2 s, 15(12)x1 s ja 0(2)x2 s. Kun pyöriön korkeus on 16,5 cm, 

päätä loput 17(23) s kerralla. 

 

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

Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle 96(102) s ja neulo suljettuna 

neuleena joustinneuletta 3,5 cm. Päätä s:t. Kiinnitä lopuksi hihat. 
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