
 

 

 

 

Drizella 

 

 

 

Kidsilk Haze & Fine Lace 

Naisen poolokauluspusero  

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

Lanka: Rowan Kidsilk Haze (70 mohair, 30 silkki, 25 g = 210 m) ja Rowan Fine Lace (80 alpakka, 20 merinovilla, 50 g = 400 

m). 

Muut tarvikkeet: 5 nappia. 

Prym puikot: Nro 3-3,5 ja 4 sekä pääntien reunusta varten lyhyt pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 33 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla (=lankalaadut yhdessä) paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1.krs: (op) 1 s n, *1 s o takareunasta, 1 s n*, toista *-*. 2.krs: 1 s o takareunasta, *1 s n, 1 s o 

takareunasta*, toista *-*. Toista 1.-2. krs:ia. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Koko  XS/S M/L XL XXL/XXXL XXXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 110 122 132 142 152 cm 

kokopituus  50 52 54 56 58 cm 

hihan sisäpituus 46 46 47 47 47 cm 

Langan menekki 

Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

vaaleanharmaata (676) 150 150 175 175 200 g 

Rowan Fine Lace -lankaa 

valkoista (944)  150 200 200 200 200 g 

 

Takakappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=lankalaadut yhdessä) ohuemmille puikoille 83-91-99-105-113 s ja neulo 

joustinneuletta 9 cm. Muuta viimeisellä krs:lla s-luvuksi 83-91-99-106-114 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo 

1.krs: (op) nurin. 2.krs: oikein. 3.krs: 1-1-1-2-2 s o, *ota lk puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* =124-136-148-158-170 s.  

4.krs: oikein. 5.krs: nurin.  

Jaa nyt työ takakappaleen halkiota varten. 6.krs: (np) neulo 67-73-79-84-90 s n ja luo 11 s, käännä työ. Jätä loput 57-63-69-

74-80 s odottamaan oikeaa takakappaletta varten. 

 

Vasen takakappale Jatka näillä 78-84-90-95-101 s:lla muuten sileää neuletta, mutta neulo oikean puolen krs:illa aina krs:n 

alusta 10 s o, nosta 1 s nurin neulomatta ja neulo krs loppuun.  

Kun kappaleen korkeus on 46-48-50-52-54 cm, aloita olan viistotus. Eli päätä sivusta lähtien joka 2. krs (6x5 s ja 2x6 s)-

(8x6 s)-(3x6 s ja 5x7 s)-(6x7 s ja 2x8 s)-(1x7 s ja 7x8 s).  



HUOM: Kun olet tehnyt 3 olan viistotusta, päätä halkion reunasta pääntietä varten 31-31-32-32-33 s. Tee olan viistotus 

loppuun ja kavenna samalla pääntien reunassa joka krs 4x1 s ja vielä 2 krs:n kuluttua 1 s. 

 

Oikea takakappale Ota odottamassa olevat s:t paksummalle puikolle ja luo halkion reunaan 11 s ja aloita näillä 68-74-80-

85-91 s:lla sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 46-48-50-52-54 cm, aloita olan viistotus ja tee se kuten takana. Kun olet 

tehnyt 3 olan viistotusta, päätä halkion reunassa pääntietä varten 21-21-22-22-23 s. Tee olan viistotus loppuun ja kavenna 

samalla pääntien reunassa joka krs 4x1 s ja vielä 2 krs:n kuluttua 1 s. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes olet neulonut jousteen jälkeen 5 krs. Neulo 6. krs nurin ja aloita sitten kaikilla s:illa 

sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 47-49-50-52-53 cm, päätä keskimmäiset 20 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen 

puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 8-8-8-8-9x1 s ja joka 2. krs 2-2-3-3-3x1 s. HUOM: Päätä olan s:t sivusta 

lähtien samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=lankalaadut yhdessä) ohuemmille puikoille 39-39-41-41-43 s ja neulo 

joustinneuletta 9 cm. Muuta viimeisellä krs:lla s-luvuksi 39-39-42-42-43 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo 1.krs: 

(op) nurin. 2.krs: oikein. 3.krs: 1-1-2-2-1 s o, *ota lk puikolle, neulo 2 s o*, toista *-* =58-58-62-62-64 s. 4.krs: oikein. 5.-

6.krs: nurin. Aloita sitten sileä neule ja lisää sen aikana hihan molemmissa reunoissa joka 12.-10.-9.-7.-6. krs 9-12-13-17-

19x1 s =76-82-88-96-102 s. Kun hihan pituus on 46-46-47-47-47 cm, päätä s:t. 

 

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

takakappaleen halkion reunasta 10 s nurjalle puolelle ja kiinnitä taite paikoilleen. Aseta vasen takakappale oikean 

etukappaleen päälle 11 s:n matkalta. Ompele ylä- ja alareunassa 11 s yhteen. Kiinnitä napit takakappaleen halkion reunaan 

tasavälein siten, että napit kiinnittyvät kaikkien kappaleiden läpi. Ompele olkasaumat. Poimi pyöröpuikolle 2-kertaisella 

langalla pääntien reunasta 90-90-99-99-108 s ja neulo suljettuna neuleena 1.krs: oikein. 2.-3.krs: nurin. 4.krs: *lk, 2 s o 

yhteen, 1 s o*, toista *-*. 5.-6.krs: neulo nurin ja muuta samalla s-luvuksi 90-90-100-100-108 s. Aloita sitten joustinneule. 

1.krs: *1 s o, 1 s n takareunasta*, toista *-*. 2.krs: *1 s o takareunasta, 1 s n*, toista *-*. Toista 1.-2. krs:ia kunnes kauluksen 

korkeus on 18 cm. Päätä s:t löyhästi. Kiinnitä hihat sivuihin olkasaumojen molemmin puolin 16,5-18-19,5-21-22,5 cm 

matkalle. Ompele lopuksi sivu- ja hihasaumat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Rowan yarns 
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