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Kidsilk Haze 

Pitsineulepusero 

S-M-L-XL-XXXL 

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

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

Tiheys: 25 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikeinneule neulo kaikki krs:t oikein Pitsineule:  neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa 

on vain oikean puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t nurin. Toista 1.12. krs:ia. HUOM: Jos et voi sivuissa tehdä 

pitsineuleen kavennuksia ja niitä vastaavia langankiertoja ja päinvastoin, neulo s:iden tilalla sileää neuletta. 

 

Koko     S M L  XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 

Kappaleen leveys hihansuusta toiseen 68 71 73 76 80 cm 

Kokopituus    64 66 68 70 72 cm 

Langanmenekki    125 125 150 150 175 g 

Kidsilk Haze luonnonvalkoinen (634) 

 

Takakappale: Luo 157-163-175-181-193 s ja neulo ainaoikeaa 5krs. Aloita sitten pitsineule ruutupiirroksen oikeasta 

reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 25-26-28-29-31 kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Neulo jatkossa s:t tässä 

järjestyksessä. Lisää pitsineuleen 7. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6. krs vielä 5 kertaa 

ja sitten joka 8. krs 8 kertaa =185-191-203-209-221 s. Neulo lisätyt s:t ensin sileää neuletta ja aloita sitten uudet 6 

s:n pitsikuviot molemmissa reunoissa, kun olet lisännyt 6 s. Jatka pitsineuletta kunnes olet neulonut 9 mallikertaa 

päällekkäin. Neulo sitten 1 krs oikealta oikein ja kavenna samalla 25-25-27-29-31 s tasavälein =160-166-176-180-

190 s. Jatka sileää neuletta ja lisää seuraavalla oikean puolen krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Toista lisäykset joka 6.-

4.-10.-6.-8. krs vielä 4-2-3-3-2 kertaa ja sitten joka 0-6.-0-8.-10. krs 0-3-0-2-2 kertaa = 170-178-184-192-200 s. Kun 

kappaleen korkeus on 42-43-44-45-46 cm, laita molempiin reunoihin merkkilangat kädenteiden alareunan merkiksi ja 

jatka sileää. Kun olet merkkien jälkeen neulonut 17-18-19-20-21 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 

2. krs 12-8-6-2-14x3-3-3-3-4 s ja 5-9-11-15-3x4 s sekä vielä 1x4-4-4-4-5 s. 

HUOM: Kun olet merkkien jälkeen neulonut 20-21-22-23-24 cm, jätä keskimmäiset 42-42-44-44-46 s pääntietä 

varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa olan viistotus loppuun ja kavenna samalla pääntien 

reunassa joka krs 4x1 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 



Etukappale: Neulo kuten takana kunnes olet merkkien jälkeen neulonut 17-18-19-20-21 cm. Jätä nyt keskimmäiset 

34-34-36-36-38 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Tee sivussa olan viistotus loppuun ja 

kavenna pääntien reunassa joka krs 4x1 s, joka 2. krs 2x1 s ja vielä joka 4. krs 2x1 s. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Poimi 

pääntien reunasta pyöröpuikolle langan avulla (ota mukaan myös odottamassa olevat s:t) 120-120-128-128-134 s ja 

neulo suljettuna neuleena 5. krs:n ajan vuorotellen 1 krs nurin, 1 krs oikein, päätä s:t. Poimi kädentien reunasta 

langan avulla 85-90-95-100-105 sja neulo ainaoikeaa 5 krs, päätä s:t. Tee toisen kädentien reunaan samanlainen 

reunus. Ompele lopuksi sivusaumat. 
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