
Merino Extrafine 120  

Mia lapsen palmikkopusero  

 

Koko: 122-128-134-140-146 cm 

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

Prym puikot: Nro 4 ja pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 4 tai 

käsialan mukaan. 

Tiheys: 27 s ja 34 krs palmikkoneuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Palmikkoneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain 

työn oikean puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 

Toista 1.-24. krs:ia. 

 

Koko  122     128     134     140     146 cm 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys  68        72  76       80 84 cm 

kokopituus n.   48        50  52       54 57 cm 

hihan sisäpituus  32        33  34       35 36 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa  

sinistä (00154) 400     450      500    550 600 g 

 

Takakappale Luo 90-98-102-110-114 s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Muuta sen viimeisellä krs:lla s-

luvuksi tasavälein 94-100-105-111-117 s. Aloita sitten reuna-s:n sisäpuolella palmikkoneule 

ruutupiirroksen kohdasta b-c-a-b-c ja toista 17 s:n mallikertaa tarpeen mukaan ja tee toiseenkin reunaan 

reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 30-31-32-33-35 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s. Neulo seuraavalla oikean puolen 

krs:lla reuna-s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), 

neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 3 s, neulo 2 s o yhteen ja tee reuna-s. Toista 

tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 24-26-28-30-32 kertaa. Kun raglan korkeus on 16-17-18-19-20 

cm, jätä loput 34-36-37-39-41 s pääntietä varten odottamaan. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes raglankorkeus on 10-11-12-13-14 cm. Päätä nyt keskimmäiset 

8-10-11-13-15 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 

1x5 s, 2x3 s ja 3x1 s. Päätä loput 2 s kerralla. Raglankavennuksia tuli 3 vähemmän kuin takana. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo 46-46-50-50-54 s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Muuta jousteen viimeisellä krs:lla s-luvuksi 54 

s. Aloita sitten reuna-s:n sisäpuolella palmikkoneule ruutupiirroksen kohdasta a ja toista 17 s:n 

mallikertaa tarpeen mukaan ja tee toiseenkin reunaan reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. 

Kun hihan pituus on 4-4-3-2,5-2,5 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s ja toista sitten 

lisäykset joka 14.-12.-10.-8.-8. krs kunnes työssä on 66-70-74-78-82 s. Kun hihan pituus on 32-33-34-

35-36 cm, päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s. Aloita sitten raglankavennukset reuna-

s:iden sisäpuolella kuten takana. Kun olet tehnyt 1 s:n kavennuksia molemmissa reunoissa 22-24-26-28-



30 kertaa, jatka raglankavennuksia takareunassa vielä 3 kertaa ja päätä samalla etureunasta joka 2. krs 

3x3 s. Neulo toinen hiha muuten samoin, mutta tee yläreuna peilikuvaksi. 

 

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

Ompele raglan-, sivu- ja hihasaumat. Poimi pääntien reunasta (ota mukaan myös takakappaleen pääntien 

s:t) 112-116-120-124-128 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 23 cm. Päätä s:t joustetta 

neuloen. 
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