
Merino Extrafine 120  

Naisen raidallinen pusero  

 

Koot: XS-S-M-L-XL 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (100 merinovilla, 50 g = 120 

m). 

Prym puikot: Pyörö- ja sukkapuikot nro 4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t oikein. 

Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein. 

Toista jatkossa 2. krs:ta. 

 

Koko  XS       S M        L XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 96      104 112    120 128 cm 

kokopituus n.  47        49 51        53 55 cm 

hihan sisäpituus 44        44 44       44 44 cm 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

pellavanväristä (103) 250 250 300 300 350 g 

kullankeltaista (126) 100 150 150 150 200 g 

roosaa (129) 100 100 100 150 150 g 

 

Aloita pääntieltä Luo löyhästi pyöröpuikolle pellavanvärisellä langalla 120-120-124-128-128 s ja neulo 

pellavanvärisellä langalla suljettuna neuleena helmineuletta. Lisää 4 krs:n kuluttua 4 kertaa 2 s tasavälein. 

Tee lisäys siten, että neulot kahden s:n välisen lankalenkin etu- ja takareunastaan helmineuletta. Jatka 

näillä 128-128-132-136-136 s:lla helmineuletta vielä 2 krs. Aloita sitten sileä neule ja merkitse 

kappaleiden rajakohdat näin: Neulo takakappaleen *44-44-46-48-48 s, laita merkki, neulo hihan 20 s, 

laita merkki*, toista *-* etukappaletta ja toista hihaa varten. Aloita sitten raglanlisäykset siten, että neulot 

kunnes merkkiä ennen on jäljellä 1 s, tee oikealle kääntyvä lisäys (=nosta kahden s:n välinen lankalenkki 

takareunasta vasemmalle puikolle ja neulo se oikein), neulo 2 s o ja tee vasemmalle kääntyvä lisäys 

(=nosta kahden s:n välinen lankalenkki etureunasta vasemman käden puikolle ja neulo se takareunasta 

oikein). Työhön tulee 8 s. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs vielä 8-6-5-6-2 kertaa. Toista lisäyksiä sitten 

vain etu- ja takakappaleen reunoissa joka 2. krs 20-24-27-27-33 kertaa ja samalla tee raglanlisäyksiä 

hihojen molemmissa reunoissa ensin joka 2. krs 7-8-9-9-11 kertaa ja vielä joka 4. krs 7-8-9-9-11 kertaa. 

Työssä on nyt 336-344-360-372-380 s. Kun raglankorkeus on 20-21-22-23-24 cm, jaa työ 4:ään osaan 

hihoja varten näin: Neulo *102-106-112-116-120 s, siirrä seuraavat 66-66-68-70-70 s apulangalla hihaa 

varten ja luo tilalle 4-8-12-16-22 s*, toista *-* kerran.  

 

Etu- ja takakappaleen alaosa =212-228-248-264-284 s. Muuta krs:n alku sivuun eli hihan alapuolen 

keskelle. Jatka sitten sileää neuletta suljettuna neuleena ensin 7 cm. Vaihda työhön kullankeltainen lanka 

ja neulo 12 cm. Vaihda vielä työhön roosa lanka. Kun alaosan korkeus on 23-24-25-26-27 cm, neulo 

vielä helmineuletta 4 cm, päätä s:t. 



Hihat Neulo odottamassa olevat s:t sukkapuikoille ja poimi niiden lisäksi luoduista s:ista 4-8-12-16-22 s = 

70-74-80-86-92 s. Aloita krs:t hihan alapuolen keskeltä, merkitse krs:n rajakohta ja aloita sileä neule 

suljettuna neuleena pellavanvärisellä langalla. Tee kullankeltainen 12 cm korkea raita samalle korkeudelle 

kuin miehustassa ja neulo loput hihasta roosalla.  

HUOM: Kun olet neulonut 8-6-6-6-4 krs, kavenna merkin molemmin puolin 1 s ja toista sitten 

kavennukset joka 8.-6.-6.-6.-4. krs 11-0-8-16-2 kertaa ja tee sitten kavennuksia joka 10.-8.-8.-8.-6. krs 

kunnes puikolla on jäljellä 42-44-46-48-50 s. Kun hihan pituus on 41 cm, neulo vielä helmineuletta 3 cm, 

päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. 

 

Viimeistely Levitä neule alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua.  
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