
Merino Extrafine 120  

Miehen raglanhihainen pusero  

 

Koko: S (M) L.  

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

m)  

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

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

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule: Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin ja neulo 

suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.  

 

Puseron mitat               S          M    L  

vartalonympärys        104         112        120 cm 

kokopituus n.                71          72          73 cm   

hihan sisäpituus              47          48          49 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

Tummanharmaata (198)   550        600          650 g 

 

Aloita pääntieltä: Luo paksummalle pyöröpuikolle 103 s ja aloita sileä oikea neule tasona. Neulo 

nurjan puolen krs:lla näin: 2 s (=vasen etukappale), laita merkki, neulo 4 s raglaa varten, laita merkki, 

neulo 21 s (=vasen hiha), laita merkki, neulo 4 s raglaa varten, laita merkki, neulo 41 s (=takakappale), 

laita merkki, neulo 4 s raglaa varten, laita merkki, neulo 21 s (=oikea hiha), laita merkki, neulo 4 s 

raglaa varten, laita merkki, neulo 2 s (=oikea etukappale). Neulo jatkossa sileää neuletta tasona ja lisää 

samalla joka merkin kohdalla 1 s etu- ja takakappaleen reunoissa joka 2. krs 31 (33) 36 kertaa ja 

samaan aikaan hihojen reunoissa ensin joka 2. krs 13 (13) 14 kertaa ja sitten joka 4. krs 9 (10) 11 

kertaa.  

HUOM: Lisää samalla molempien etukappaleiden etureunoissa pääntietä varten 3. krs:lla 1 s ja sitten 

joka 2. krs 1x1 s, 1x2 s ja 1x13 s (=17 s). Kun etukappaleen halkion korkeus on 7 cm (ja kappaleen 

kokopituus 10 cm), lisää etukappaleiden väliin 5 s (=halkion alareuna). Jatka suljettuna neuleena sileää 

neuletta ja raglanlisäyksiä. 

Kun kappaleen korkeus on 22 (23) 24 cm ja työssä on 354 (366) 386 s, jätä molempien hihojen 69 

(71) 75 s odottamaan ja luo niiden tilalle 8 (12) 16 s.  

 

Etu- ja takakappaleen alaosa: Jatka 232 (248) 268 s:lla sileää neuletta suljettuna neuleena. Kun alaosan 

korkeus on 36 cm, neulo 1 krs nurin ja 1 krs oikein. Vaihda työhön ohuempi pyöröpuikko ja neulo 

vielä joustinneuletta 7 cm. Päätä s:t. 

 

Hihat: Neulo toiset odottamassa olevat hiha-s:t paksummille sukkapuikoille ja poimi niiden lisäksi 

hihan alapuolelle lisätyistä s:ista 8 (12) 16 s =77 (83) 91 s. Laita hihan alapuolelle merkki ja jatka sileää 

neuletta suljettuna neuleena. Kun olet neulonut 6 (4) 4 krs, kavenna merkin molemmin puolin 1 s ja 

toista sitten kavennukset joka 8. (6.) 6. krs 9 (5) 20 kertaa ja vielä joka 10. (8.) 0 krs 4 (11) 0 kertaa 

=49 s. Kun hihan pituus on 42 (43) 44 cm, neulo 1 krs nurin ja 1 krs oikein. Vaihda työhön 

ohuemmat puikot ja neulo vielä joustinneuletta 5 cm. Päätä s:t joustetta neuloen. 



 

 

 

 

Viimeistely: Poimi pääntien reunasta langan avulla ohuemmille puikoille 135 s ja neulo tasona 2 krs 

oikein ja sitten joustinneuletta 6 krs. Päätä s:t. Poimi halkion oikeasta reunasta ohuemmille puikoille 

27 s ja neulo tasona 2 krs oikein ja joustinneuletta 4 krs. Päätä s:t. Tee toiseen reunaan muuten 

samanlainen reunus, mutta tee nyt 3. krs:lla napinlävet näin: neulo reuna-s, 5 s, *2 s o yhteen, ota lk 

puikolle, neulo 6 s*, toista *-* vielä kerran, neulo 2 s o yhteen, ota lk puikolle ja neulo 2 s sekä 

reuna-s. Kun reunuksen korkeus on 6 krs, päätä s:t. Kiinnitä halkioreunukset alareunassa päällekkäin ja 

kiinnitä napit. 
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