
 

 

 

 

 

Deloris  

 

 

Kidsilk Haze 

Naisen pallopusero  

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

Lanka: Rowan Kid Silk Haze (70 mohair, 30 silkki, 25 g =210 m).  

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

Tiheys: 18 s ja 23 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

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

kuviot intarsiana ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Intarsianeule: ota jokaista väriosaa varten oma keränsä ja 

kierrä joka krs nurjalla eriväriset langat toistensa ympäri niiden rajakohdissa.  

Koko  XS/S M L XL/XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 108 120 128 140 148 cm 

kokopituus   48  50  53  54  56 cm 

hihan sisäpituus n.  13  13  14  14  14 cm 

Langan menekki 

Rowan Kid Silk Haze -lankaa 

valkoista (612) 50  75  75  75  75 g 

tummanharmaata (599) 50  50  50  50  50 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille tummanharmaalla langalla 100-110-118-128-136 s ja neulo ainaoikein -

neuletta 4 krs. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää neuletta 10-14-20-

24-28 krs, aloita pallokuviot ruutupiirroksen kokosi nuolten mukaan. Toista 1.-58. krs:ia. Kun olet neulonut 

piirrosta 42-40-36-34-30 krs, aloita hihojen lisäykset. Eli lisää molemmissa reunoissa joka 2. krs 6-6-1-4-7x3-3-2-

2-2 s ja 1-1-7-5-3x4-4-3-3-3 s. Jatka näillä 144-154-164-174-182 s:lla kuvioita n. 18-19-20-20-21 cm ja olet 

viimeksi neulonut ruutupiirroksen 41. krs:n. Päätä seuraavalla krs:lla keskimmäiset 46-46-48-48-50 s pääntietä 

varten ja luo s:t seuraavalla krs:lla uudelleen. 

 

Etukappale olalta alas Jatka kuvioita ruutupiirroksen mukaan n. 18-19-20-20-21 cm ja olet pallokuvioissa samassa 

kohtaa kuin hihojen suoran reunan alussa. Päätä sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 1-1-7-5-3x4-4-3-3-3 s 

ja vielä 6-6-1-4-7x3-3-2-2-2 s. Jatka lopuilla 100-110-118-128-136 s:lla kuvioita kunnes olet hihojen jälkeen 



neulonut yhtä monta kerrosta kuin takakappaleella ennen hihoja ja olet viimeksi tehnyt piirroksesta sen 25. krs:n. 

Katkaise valkoinen lanka ja jatka sileää neuletta tummanharmaalla 9-13-19-23-27 krs. Vaihda työhön ohuemmat 

puikot ja neulo vielä ainaoikein -neuletta 3 krs, päätä s:t. 

 

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

pyöröpuikolle pääntien reunasta tummanharmaalla langalla 92-92-96-96-100 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs 

nurin, 1 krs oikein ja 1 krs nurin. Päätä s:t. Poimi sitten tummanharmaalla langalla toisesta hihansuusta 

ohuemmille puikoille 65-68-72-72-76 s ja neulo ainaoikeaa 3 krs, päätä s:t. Tee toinen hihansuureunus samoin. 

Ompele lopuksi sivu- sekä hihasaumat.  

 

= tummanharmaa s 

= valkoinen s 

 
Copyright: Rowan yarns 

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava  

puh 09-274871   

www.prym.fi 

 

http://www.prym.fi/

