
Merino Extrafine 170  

Lapsen harmaa raidallinen pusero  

 

0/1-1/2-2/3-4/6-6/9-9/12 kk 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 170 (100 villa, 50 g 

=170 m). 

Prym puikot: Pyörö- ja sukkapuikot nro 2,5 ja 3,5 tai käsialan 

mukaan. 

Muut tarvikkeet: 4 nappia. 

Tiheys: 28 s ja 36 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. Raidoitus: neulo vuorotellen 2 krs luonnonvalkoisella ja 2 krs vaaleanharmaalla langalla. 

Raglanlisäykset: neulo kunnes ennen merkkiä on jäljellä 2 s, tee 1 s:n lisäys oikealla (= nosta vasemman 

käden puikolla kahden s:n välinen lankalenkki takareunasta neulomatta ja neulo se oikein), neulo 4 s o ja 

sitten 1 s:n lisäys vasemmalle (= nosta vasemman käden puikolla kahden s:n välinen lankalenkki 

etureunasta neulomatta ja neulo se takareunasta oikein). Lyhennetyt kerrokset: aina, kun olet kääntynyt 

takaisin kesken kerroksen, tee kaksoissilmukka eli nosta 1. s neulomatta siten, että lanka jää työn eteen. 

Vie lanka työn taakse silmukan yli, kiristä lankaa siten, että oikean käden puikolle tulee 2 silmukkalenkkiä. 

Kun tulet seuraavan kerran tämän s:n kohdalle, neulo lenkit yhtenä silmukkana. Reunasilmukka: neulo 

krs:n alussa silmukka oikein ja nosta silmukka krs:n lopussa nurin neulomatta siten, että lanka jää työn 

eteen. 

Koko  0/1 1/2 2/3 4/6 6/9         9/12 kk 

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 46 48 50 52 54           58 cm 

kokopituus n.  23 25 27 29 31           34 cm 

hihan sisäpituus 13 14 16 17 19           21 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 170 -lankaa  

vaaleanharmaata (00090) 100 100 100 100 150         150 g 

luonnonvalkoista (00002) 50 50 50 50 100         100 g 

 

Aloita pääntieltä Luo ohuemmalle pyöröpuikolle vaaleanharmaalla langalla 86-90-94-102-106-110 s ja 

aloita tasona joustinneule nurjan puolen krs:lla neulomalla reuna-s, 1 o, 1 n ja tee toiseenkin reunaan 

reuna-s. Kun olet neulonut 3 krs, tee seuraavan krs:n loppuun napinläpi näin: Neulo kunnes puikolla on 

jäljellä 3 s, ota langankierto puikolle, neulo 2 s o yhteen ja tee reuna-s. Kun joustinneuleen korkeus on 

2,5 cm, vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja neulo 1 krs työn oikealta puolelta näin: Reuna-s, 2 s 

joustinneuletta napitusvaraksi, laita merkki (=1. merkki), neulo sitten sileää neuletta 11-13-13-16-16-18 s 

(=vasen hiha), laita merkki (=2. merkki), neulo 25-25-27-27-29-29 s (=takakappale), laita merkki (=3. 

merkki), neulo 11-13-13-16-16-18 s (=oikea hiha), laita merkki (=4. merkki), neulo 33-33-35-37-39-39 s 

(=etukappale), laita merkki (=5. merkki), neulo 2 s joustinneuletta ja reuna-s (=napitusvara).  



Aloita nyt lyhennetyt krs:t ja raglanlisäykset 2. ja 3. merkkien kohdilla eli takakappaleen reunoissa.  

1.krs: (op) neulo 12-15-15-17-17-19 s, tee raglanlisäykset 4 s:n molemmin puolin, neulo takakappaleen 

21-21-23-23-25-25 s, tee raglanlisäykset 4 s:n molemmin puolin ja neulo vielä oikeaa hihaa 0-1-1-1-1-1 

s. Käännä työ. 2.krs: tee kaksoissilmukka, neulo nurin 2. merkkiin asti ja neulo seuraavat 3-4-4-4-4-4 s = 

33-35-37-37-39-39 s, käännä työ. 3.krs: tee kaksoissilmukka, tee raglanlisäykset 4 s:n molemmin puolin 

2. ja 3. merkin kohdalla ja neulo oikein edellisen krs:n kaksoissilmukkaan asti, neulo vielä 2-3-3-3-3-3 s, 

käännä työ. 4.krs: tee kaksoissilmukka, neulo nurin edellisen krs:n kaksoissilmukkaan asti ja neulo vielä 2-

3-3-3-3-3 s = 41-45-47-47-49-49 s, käännä työ.  

 

Vain koot 0/1-1/2-2/3 kk: 5.-6.krs: neulo kuten 3. ja 4. krs, mutta neulo 3 s enemmän = 51-55-57 s eli 

takana 31-31-33 s ja molemmissa hihoissa 10-12-12 s. 7.-8.krs: kuten 3. ja 4. krs, mutta neulo 4 s 

enemmän = 63-67-69 s eli takana 33-33-35 s ja hihoissa 15-17-17 s. Neulo loput 3 s eli napitusvaran s:t 

= 66-70-72 s. 

 

Vain koot 4/6-6/9-9/12 kk: 5.-6.krs: neulo kuten 3. ja 4. krs, mutta neulo 3-3-4 s enemmän = 57-59-61 s 

eli takana 33-35-35 s ja molemmissa hihoissa 12-12-13 s. 7.-8.krs: kuten 3. ja 4. krs, mutta neulo 3-3-4 s 

enemmän = 67-69-73 s eli takana 35-37-37 s ja hihoissa 16-16-18 s. 9.-10.krs: kuten 3. ja 4. krs, mutta 

neulo 4 s enemmän = 79-81-85 s eli takana 37-39-39 s ja hihoissa 21-21-23 s. Neulo loput 3 s eli 

napitusvaran s:t = 82-84-88 s. Lyhennetyt krs:t on nyt tehty. Työssä on nyt 102-106-110-122-126-

130s.  

Jatka kaikilla s:illa näin: 1.krs: (op) reuna-s, 4 o, lisää 1 s vasemmalle, neulo sileää neuletta ja tee 

raglanlisäykset 2., 3. ja 4. merkkien kohdilla 4 s:n päässä toisistaan. Neulo oikein kunnes 5. merkkiä ennen 

on jäljellä 2 s, lisää 1 s oikealle ja neulo 4 s sekä tee reuna-s. Työhön tuli 8 uutta s:aa. 2.krs: neulo reuna-

s:iden sisäpuolella kaikki s:t nurin.  

HUOM: Tee sileän neuleen 5., 11. ja 17. krs:lla napinläpi samoin kuin pääntien reunukseen. 3.-22.krs: 

toista raglanlisäyksiä joka 2. krs =190-194-198-210-214-218 s eli molemmissa napitusvaroissa on 3 s, 

molemmissa hihoissa 37-39-39-43-43-45 s sekä etu- ja takakappaleessa 55-55-57-59-61-61 s. Siirrä 

krs:n viimeiset 5 s apupuikolle, siirrä apupuikko krs:n ensimmäisten 5 s:n päälle (= 1. ja 5. merkit 

kohdakkain) ja neulo nyt 1 + 1 s puikoilta yhteen 5 kertaa. Poista 5. merkki. Älä tee napituskaitaleen 

jälkeistä raglanlisäystä. 1. merkki on nyt krs:n alussa. Neulo suljettuna neuleena 1 krs oikein ja tee samalla 

raglanlisäykset kuten aiemminkin =192-196-200-212-216-220 s. Eli molemmissa hihoissa on 39-41-41-

45-45-47 s ja taka- sekä etukappaleella on 57-57-59-61-63-63 s.  

Toista raglanlisäyksiä 0/1 kk koossa joka krs 2 kertaa ja muissa kokonumeroissa joka 2. krs 1-2-2-3-4 

kertaa ja sitten joka krs 2 kertaa =208-220-232-244-256-268 s.  

Kun kaarrokkeen korkeus joustinneuleen jälkeen on n. 10-11-11-12-12-14 cm, jätä molempien hihojen 

43-47-49-53-55-59 s apupuikolle odottamaan ja neulo alaosa. 

 

Taka- ja etukappaleen alaosa Luo vaaleanharmaalla langalla paksummalle pyöröpuikolle hihan tilalle 5 s, 

neulo takakappaleen 61-63-67-69-73-75 s, luo toisen hihan tilalle 5 s ja neulo etukappaleen 61-63-67-

69-73-75 s. Jatka näillä 132-136-144-148-156-160 s:lla sileää neuletta suljettuna neuleena ensin 1-3-3-1-

3-1 krs. Aloita sitten raidoitus. Kun työssä on 9-10-11-13-14-16 luonnonvalkoista raitaa, jatka sileää 

neuletta vaaleanharmaalla langalla. Kun alaosan korkeus on 10,5-11,5-13,5-14,5-16,5-17,5 cm, vaihda 

työhön ohuempi pyöröpuikko ja neulo joustinneuletta 2,5 cm. Päätä s:t. 



Hihat Neulo paksummille sukkapuikoille vaaleanharmaalla langalla odottamassa olevat toisen hihan s:t ja 

poimi niiden jatkoksi hihan alapuolelle luoduista silmukoista 5 s. Jaa nämä 48-52-54-58-60-64 s 4:lle 

puikolle. Laita merkki krs:n 1. s:n ympäri ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 1-3-3-1-3-1 krs, 

aloita raidoitus ja tee raitoja yhtä monta kuin miehustaan. 

HUOM: Neulo 6.-4.-4.-6.-6.-4. krs:lla merkin jälkeen 1 s o, 2 s o yhteen ja neulo ennen merkkiä 2 s 

takareunoistaan o yhteen sekä 1 o. Toista kavennukset joka 4. krs 0-0-1-0-0-1 kertaa, joka 6. krs 1-5-5-

5-6-8 kertaa ja vielä joka 8. krs 2-0-0-1-1-0 kertaa =40-40-40-44-44-44 s. Kun hihan pituus on 10,5-

11,5-13,5-14,5-16,5-17,5 cm, vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo joustinneuletta 2,5 cm. Päätä s:t. 

Tee toinen hiha samoin. 

 

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

Kiinnitä napit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: MEZ GmbH        

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava  

puh 09-274871  

www.prym.fi   


