
Merino Extrafie 170 

Pitkähihainen harmaa pusero 

 

XS/S-M-L-XL-XXL 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 170 (100 merinovilla, 50 g = 127 

m)  

Prym puikot: nro 3 ja 3,5 sekä pyöröpuikko nro 3 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 22 s ja 28 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein Sileä neule: 

neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin ja neulo suljettuna 

neuleena kaikki krs:t oikein.  

 

Koko   XS S M L XL  

Valmiin neuleen mitat 

vartalonympärys 108 116 124 132 140 cm 

kokopituus n.  63 64 65 66 67 cm 

hihan sisäpituus  43 44 45 46 47 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 170 -lankaa 

Vaalean harmaa (00090) 350 400 450 500 550 g 

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 120 (130) 138 (148) 156 s ja neulo ainaoikeaa 3krs. Vaihda 

työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 44 cm, laita merkit 

molempiin sivuihin hihojen alareunan merkiksi. Kun olet merkkien jälkeen neulonut 18 (19) 20 (21) 

22 cm, jätä keskimmäiset 42 (46) 48 (52) 54 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen 

puoli. Päätä vielä pääntien reunassa2 krs:n kuluttua 1x1 s ja päätä loput eli olan 38 (41) 44 (47) 50 s 

kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes olet merkkien jälkeen neulonut 9 cm. Jaa nyt työ keskeltä 

kahteen osaan pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna samalla pääntien reunassa joka 

krs 22 (24) 25 (27) 28 x 1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin 

takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 52 (54) 54 (56) 56 s ja neulo 3 krs ainaoikeaa. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen 5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja 

toista sitten lisäykset joka 6. krs 16 (17) 19 (17) 13 kertaaja joka 4. krs 0 (0) 0 (3) 10 kertaa 86 (90) 

94 (98) 104 s. Kun hihan pituus on 43 (44) 45 (46) 47 cm, päätä s:t kerralla. 

 

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

kuivua. Ompele olka-, hiha- ja sivusaumat. Poimi pyöröpuikolle langan avulla etukappaleen 

molemmista pääntien reunoista 44 (47) 50 (53) 56 s, niiden keskeltä etukappaleen pääntien 



alareunasta 1 s ja vielä takakappaleen pääntien reunasta 48 (52) 54 (58) 60 s. Päätä seuraavalla krs:lla 

s:t oikeaa neuloen. Kiinnitä lopuksi hihat. 
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