
Merino Extrafine 120  

Lapsen huppupusero 

  

Koko: 86/92(98/104)116/122(134/140) cm 

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

Prym puikot: 3,5 ja 4 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää- ja pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 

x 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. 

Pintaneule: 1.krs: reuna-s, *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo 1 n, reuna-s. 

2.krs: reuna-s, 3 o, *3 n, 3 o*, toista *-* ja neulo reuna-s. Toista 1.-2. 

krs:ia 

 

Vaatteen mitat:  86/92 98/104     116/122    134/140 cm 

Rinnanympärys    58    64         68    78 cm  

kokopituus     34    38            42    48 cm   

hihan sisäpituus    26    30         36    42 cm 

Lanka 

vaaleanharmaa (00190) 250      300           350          450 g 

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 66(72)78(88) s ja neulo joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 21(23)26(30) cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3(3)3(4) s, 1x2 s ja 1(1)1(2)x1 s 

=54(60)66(72) s. Kun kädentien korkeus on 3(4)3(4) cm, kavenna 1 s ja aloita pintaneule. Kun 

kädentien korkeus on 11(13)14(16) cm, päätä keskimmäiset 19(19)21(23) s pääntietä varten ja 

neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x2 s ja 1x1 s. Kun kädentien 

korkeus on 13(15)16(18) cm, päätä loput eli olan 14(17)19(21) s kerralla. Neulo pääntien toinen 

puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 7(9)9(11) cm. Päätä nyt keskimmäiset 

11(11)11(13) s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 

1x3 s, 1x2 s ja 2(2)3(3)x1 s. Kun kädentien korkeus on 13(15)16(18) cm, päätä loput eli olan 

14(17)19(21) s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 24(28)30(32) s ja neulo joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen 3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja 

toista sitten lisäykset joka 4. krs 9(13)19(24) kertaa ja vielä joka 2. krs 8(6)1(0) kertaa =60(68)72(82) 

s. Kun hihan pituus on 26(30)36(42) cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 

1x3(3)3(4) s, 2(2)3(3)x2 s ja 2x3 s. Kun pyöriön korkeus on 3(3)4(4) cm, päätä loput 34(42)42(50) 

s kerralla. 

 

Huppu: Luo ohuemmille puikoille 113(119)125(131) s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita pintaneule. Kavenna pintaneuleen aikana molemmissa reunoissa joka 2. 

krs 7x1 s ja joka 4. krs 2x1 s =95(101)107(113) s. Kun kappaleen korkeus on 18(19)20(22) cm, 



päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 3x4 s ja 3x3 s. Kun hupun korkeus on 22(23)24(26) cm, 

päätä loput 53(59)65(71) s kerralla. 

 

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

Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Taita huppu kaksinkerroin ja ompele sen 

keskitakasauma kaavaan merkittyihin *:iin asti. Kiinnitä huppu pääntien reunaan siten, että joustinneule 

tulee etureunaksi. 
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