
Merino Extrafine 40  

Naisen palmikkoruutupusero  

 

XS-S-M-L-XL 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 40 (100 villa, 50 g = 40 m).  

Prym puikot: Nro 7 ja 8 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 7 tai 

käsialan mukaan. 

Tiheys: 11 s ja 23 krs ainaoikein -neuletta ohuemmilla puikoilla sekä 13 s ja 17 

krs palmikkoruutuneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikein -neule: neulo kaikki krs:t oikein.  

Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.  

Palmikkoruutuneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on 

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

neulo 2 s:n palmikot ruutupiirroksen selityksen mukaan. Toista 1.-12. krs:ia. 

 

 

 

Koko  XS S M L XL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 86 94 102 110 118 cm 

kokopituus  63 64 65 67 69 cm 

hihan sisäpituus 46 46 49 49 49 cm 

Langan menekki 

Schachenmayr original Merino Extrafine 40 -lankaa 

tummanpunaista (00333) 1100 1150 1200 1250 1300 g 

 

Takakappale Luo ensin poikittaista helmaosaa varten ohuemmille puikoille 14 s ja neulo ainaoikeaa 44-

48-52-56-60 cm, päätä s:t. Poimi kaitaleen toisesta pitkästä sivusta langan avulla paksummille puikoille 

57-62-67-72-77 s ja neulo 3 krs sileää nurjaa neuletta. Aloita sitten reuna-s:n (=neulo joka krs oikein) 

sisäpuolella ruutupiirros sen oikeasta reunasta, toista 10 s:n mallikertaa 5-6-6-7-7 kertaa, neulo 

piirroksesta vielä 5-0-5-0-5 s ja tee reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen 

korkeus on 61-62-63-65-67 cm, päätä keskimmäiset 13-14-17-20-23 s pääntietä varten ja neulo ensin 

toinen puoli. Päätä vielä 2 krs:n kuluttua pääntien reunasta 1x3 s. Kun kappaleen korkeus on 63-64-65-

67-69 cm, päätä loput eli olan 19-21-22-23-24 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 56-57-58-60-62 cm. Päätä nyt 

keskimmäiset 9-10-13-16-19 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien 

reunassa joka 2. krs 2x2 s ja 1x1 s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo ensin poikittaista alaosaa varten ohuemmille puikoille 18 s ja neulo ainaoikeaa 22-22-26-26-

30 cm, päätä s:t. Poimi kaitaleen toisesta pitkästä sivusta langan avulla paksummille puikoille 32-32-37-

37-42 s ja neulo 3 krs sileää nurjaa neuletta. Aloita sitten reuna-s:n sisäpuolella ruutupiirros sen oikeasta 

reunasta, toista 10 s:n mallikertaa 3-3-3-3-4 kertaa, neulo piirroksesta vielä 0-0-5-5-0 s ja tee reuna-s. 



Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä ja lisää samalla molemmissa reunoissa vuorotellen joka 4. ja 6. krs 

9x1 s =50-50-55-55-60 s. Neulo lisätytkin s:t palmikkoruutuneuletta. Kun hihan pituus on 46-46-49-49-

49 cm, päätä s:t. 

 

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

Ompele olkasaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle langan avulla 58-62-68-72-78 s ja neulo 

suljettuna neuleena 3 krs nurin, päätä s:t oikeaa neuloen. Kiinnitä hihat sivuihin olkasauman molemmin 

puolin 19-19-21-21-23 cm matkalle. Ompele lopuksi sivu- ja hihasaumat. 
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