
 

Merino Extrafine 120  

Natalie naisen patenttineuleinen pusero  

 

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

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (100 villa, 50 g =120 m). 

Prym puikot: Nro 3,5 ja 4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3,5 tai 

käsialan mukaan. 

Tiheys: 16 s ja 44 krs patenttineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Reuna-s:t: neulo joka krs nurin.  

Patenttineule: 1.krs: reuna-s, *neulo 1 o, nosta 1 s nurin neulomatta + lk (lanka työn 

edessä, kun nostat s:n, vie lanka oikean puikon yli työn taakse)*, toista *-* ja neulo 1 o, 

reuna-s. 2.krs: reuna-s, *nosta 1 s nurin neulomatta + lk, neulo seuraava s + edellisen 

krs:n lk oikein yhteen*, toista *-*, nosta 1 s nurin neulomatta + lk ja neulo reuna-s. 

3.krs: reuna-s, *neulo 1 s + edellisen krs:n lk oikein yhteen, nosta 1 s nurin neulomatta 

+ lk*, toista *-* ja neulo 1 s + edellisen krs:n lk oikein yhteen ja tee reuna-s. Toista 

jatkossa 2.-3. krs:ia. Sivukavennukset: (op) neulo reuna-s ja 2 s patenttineuletta, neulo 3 

s (+ lk:t) oikein yhteen. Neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 6 s, 

neulo 3 s (+ lk:t) takareunoistaan oikein yhteen, 2 s patenttineuletta ja tee reuna-s. 

 

Koko  XS       S       M       L/XL       XXL       XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 86       96     106     116 126         136 cm 

kokopituus n.  60       62 64       66   68           70 cm 

hihan sisäpituus 45       43 41       39         37           36 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

harmaakirjavaa (00191) 500    550 550    600 600           650 g 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 71-79-87-95-103-111 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita patenttineule. Kun kappaleen korkeus on 37 cm, päätä molemmissa reunoissa 

kädentietä varten 1x2 s. Kavenna sitten raglaa varten molemmissa reunoissa 3 s:n sisäpuolella 2 s ensin joka 10. krs 

4-0-0-0-0-0 kertaa, sitten joka 8. krs 5-11-12-8-10-9 kertaa ja vielä joka 6. krs 0-0-1-7-7-10 kertaa. Kun raglan 

korkeus on 20-22-24-26-28-30 cm, päätä loput eli takakappaleen pääntien 31 s kerralla. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 34-36-38-40-42-44 cm. Jätä nyt keskimmäinen s 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Tee sivussa raglankavennukset kuten takana ja kavenna 

samalla pääntien reunassa 2 s:n sisäpuolella 2 s joka 16. krs 5 kertaa. Päätä loput 5 s kerralla. Neulo pääntien 

toinen puoli peilikuvaksi. 

 

 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 43-45-47-49-51-53 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Vaihda työhön paksummat 

puikot ja aloita patenttineule. Lisää samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 28.-18.-12.-9.-7.-6. krs 5-8-11-14-17-20 

kertaa =53-61-69-77-85-93 s. Kun hihan pituus on 45-43-41-39-37-36 cm, päätä molemmissa reunoissa 1x2 s ja 

tee sitten raglankavennukset kuten takana. Päätä lopuksi 13 s löyhästi kerralla. Tee toinen hiha samoin. 

 

 

 



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

raglansaumat sekä hiha- ja sivusaumat. Poimi langan avulla pyöröpuikolle takakappaleen pääntien reunasta 31 s, ja 

etukappaleen pääntien molemmista reunoista 57 s sekä niiden väliin V-kärjestä 1 s. Aloita näillä 146 s:lla suljettuna 

neuleena joustinneule siten, että V-kärkeen tulee 1 oikea s. Kavenna sitten V-kärjessä joka krs 2 s siten, että nostat 

oikean s:n ja sitä edeltävän s:n neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli. Kun reunuksen korkeus on 3 

cm, päätä s:t löyhästi joustetta neuloen. 
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