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 Kidsilk Haze 

Vaaleansininen laajahelmainen pusero 

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

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

Prym puikot: Lyhyet ja pitkät pyöröpuikot nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan. 

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

Mallineuleet: Ainaoikeinneule neulo kaikki krs:t oikein Pitsineule  1.krs: (np) neulo oikein 2.krs: oikein 3.krs: 1n, *ota 2 lk 

puikolle, tee 4 s:n kavennus (= nosta 2 s nurin neulomatta siten, että lanka jää työn nurjalle puolelle, neulo 3 s nurin 

yhteen ja vedä nostetut s:t kavennuksen yli), ota 2 lk puikolle ja neulo 1n*, toista *-*. 4 krs: 1 o, *neulo kahteen 

langankiertoon 1 o, 1 n, neulo 1 o ja kahteen langankiertoon 1 n, 1 o, neulo 1 o*, toista *-*. 5-6 krs: neulo oikein 

7.krs: neulo 3 n yhteen, *ota 2 lk puikolle, neulo 1 n, ota 2 lk puikolle, tee 4 s:n kavennus*, toista *-* kunnes 

vasemman käden puikolla on jäljellä 4 s, ota 2 lk puikolle, neulo 1 n, ota 2 lk puikolle ja neulo 3 n yhteen. 8. krs: 

neulo 1 o, *neulo kahteen langankiertoon 1 o, 1 n, neulo 1 o ja kahteen langankiertoon 1 n, 1 o, neulo 1 o*, toista 

*-*. Toista 1.-8. krs:ia. HUOM: Jos et voi tehdä pitsineuleen kavennuksia ja niitä vastaavia langankiertoja ja 

päinvastoin, neulo s:iden tilalla sileää neuletta. 

 

Koko    S M L  XL XXL 

Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys  110 116 122 128 134 cm 

Kokopituus    66  68  70  72  74 cm 

Hihan sisäpituus   44  45  46  46  46 cm 

Langanmenekki   200 200 225 225 250 g 

Kidsilk Haze vaaleansininen (642) 

 

Takakappale: Luo pitkälle pyöröpuikolle 313-325-331-337-349 s ja neulo ainaoikeaa 3 krs. Aloita sitten pitsineule. 

Kavenna pitsineuleen 2. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten kavennukset vielä joka 4. krs 3-3-6-10-10 

kertaa ja sitten joka 2 krs 74-76-72-67-68 kertaa = 157-165-173-181-191 s. Kun kappaleen korkeus on 45-46-47-

48-49 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten ensin 1x11-13-15-17-19 s. Kavenna sitten molemmissa 

reunoissa 1 s ensin joka krs 19-17-13-9-5 kertaa, joka 2. krs 3-4-6-8-10 kertaa ja vielä 3 krs:n kuluttua kerran =89-



95-103-111-121 s. Kun kädentien korkeus on 18-19-20-21-22 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. 

krs 5-2-5-1-3x3-3-4-4-5 s ja vielä 1-4-1-5-3x4-4-4-5-6 s. 

Huom: Kun kädentien korkeus on 19-20-21-22-23 cm, päätä keskimmäiset 43-43-45-45-47 s pääntietä varten 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 kädentien korkeus on 12-13-13-14-14 cm. Jätä nyt keskimmäiset 33 s 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 4x1 s, joka 2. krs 

3x1 s ja vielä joka 4. krs 2-2-3-3-4x1 s 

Huom: Tee olan viistotus sivussa kuten takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo 47-51-53-53-55 s ja neulo 3 krs ainaoikeaa. Aloita sitten pitsineule. 1.-2. krs neulo oikein 3.krs: 3-2-3-3-1 

n, *ota 2 lk puikolle, tee 4 s kavennus, ota 2 lk puikolle, ja neulo 1 s n*, toista *-* ja neulo 2-1-2-2-0 n. 4. krs: 3-2-3-

3-1 o, *neulo kahteen langankiertoon 1 o, 1 n, neulo 1 o ja kahteen langankiertoon  1n, 1 o, neulo 1 o*, toista *-*  

ja neulo 2-1-2-2-0 o. Jatka pitsineuletta tässä järjestyksessä. Lisää samalla molemmissa reunoissa ensin joka 6.-6.-4.-4.-

4. krs 21-23-2-8-14x1 s ja vielä joka 8.-8.-6.-6.-6. krs 3-2-25-21-17x1 s =95-101-107-111-117 s. Neulo lisätyt s:t 

pitsineuletta sitä mukaa, kun voit aloittaa uuden 6s:n mallikerran, neulo vajaat mallikerrat sileää neuletta. Kun hihan 

pituus on 44-45-46-46-46 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten ensin 1x11-13-15-17-19 s. Kavenna 

siten molemmissa reunoissa 1 s ensin joka krs 3 kertaa, sitten joka 4. krs 7-7-7-8-9 kertaa, joka 2. krs 4-5-6-5-3 

kertaa sekä vielä joka krs 13-13-13-13-15 kertaa. Päätä vielä molemmissa reunoissa 1x6 s ja päätä loput 7 s kerralla. 

 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olka-, sivu- ja 

hihasaumat. Poimi pääntien reunasta lyhyelle pyöröpuikolle langan avulla (ota mukaan myös odottamassa olevat s:t) 

134-134-142-142-148 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin, 1 krs oikein ja 1 krs nurin, päätä s:t. Kiinnitä lopuksi 

hihat. 
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