
Merino Extrafine 85  

Naisen patenttineuleinen pusero  

 

S-M-L 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 (100 villa, 50 g =85 m).  

Prym puikot: Nro 3,5 sekä 100 ja 40 cm pitkät pyöröpuikot nro 

4,5 ja sukkapuikot nro 4,5 ja 3,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 14 s ja 36 krs patenttineuletta paksummilla puikoilla  

= 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Reuna-s:t: neulo joka krs 

oikein. 1 s:n lisäys: neulo seuraava s etu- ja takareunastaan oikein. 

Patenttineule tasona: 1.krs: (np) reuna-s, *nosta 1 s nurin 

neulomatta + lk (lanka työn edessä, kun nostat s:n, vie lanka 

oikean puikon yli työn taakse), neulo 1 o*, toista *-* ja nosta 1 s 

nurin lk:n kanssa neulomatta, neulo reuna-s. 2.krs: reuna-s, 

*neulo seuraava s + edellisen krs:n lk oikein yhteen, nosta 1 s 

nurin neulomatta + lk*, toista *-*, neulo 1 s + edellisen krs:n lk 

oikein yhteen ja neulo reuna-s. 3.krs: reuna-s, *nosta 1 s nurin 

neulomatta + lk, neulo 1 s + edellisen krs:n lk oikein yhteen*, 

toista *-* ja nosta 1 s nurin neulomatta + lk, neulo reuna-s. Toista jatkossa 2.-3. krs:ia.  

Patenttineule suljettuna neuleena: 1.krs: *nosta 1 s nurin neulomatta + lk (lanka työn edessä, kun nostat 

s:n, vie lanka oikean puikon yli työn taakse), neulo 1 o*, toista *-*. 2.krs: *neulo seuraava s + edellisen 

krs:n lk nurin yhteen, nosta 1 s oikein neulomatta + lk*, toista *-*. 3.krs: *nosta 1 s nurin neulomatta + 

lk, neulo 1 s + edellisen krs:n lk oikein yhteen*, toista *-*. Toista jatkossa 2.-3. krs:ia. 2 s:n kavennus 

oikealle: (op) nosta 1 s + lk oikein neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s + lk neulotun s:n yli, siirrä 

silmukka vasemman käden puikolle ja vedä seuraava silmukka + lk sen yli. 2 s:n kavennus vasemmalle: 

(op) nosta 1 s + lk oikein neulomatta, neulo 2 s o yhteen ja vedä nostettu s + lk kavennuksen yli. 2 s:n 

lisäys: neulo seuraava silmukka oikein, ota langankierto puikolle ja neulo sama silmukka vielä oikein.  

 

Koko  S M L 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 102 110 118 cm 

kokopituus    51   53   55 cm 

hihan sisäpituus   49   49   49 cm 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 85 -lankaa 

tummanharmaata (00298) 850 900 950 g 

 

Takakappaleen helmaosa Luo ohuemmille puikoille 51-57-63 s ja aloita nurjan puolen krs:lla joustinneule 

reuna-s:n sisäpuolella neulomalla 1 n, tee toiseenkin reunaan reuna-s. Kun olet 4. krs:lla, laita molempiin 

reunoihin 15 s:n sisäpuolelle merkki. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja aloita nurjan puolen krs:lla 

patenttineule. Lisää sen 2. krs:lla molemmissa reunoissa merkkien sisäpuolella 2 s =55-61-67 s. Toista 



lisäykset samoissa kohdin joka 8. krs vielä 4 kertaa =71-77-83 s. Kun kappaleen korkeus on 10 cm, ja 

olet viimeksi neulonut nurjan puolen krs:n, jätä s:t odottamaan. 

 

Etukappaleen helmaosa Neulo kuten takana. 

 

Etu- ja takakappale Ota molemmat kappaleet samalle paksummalle pyöröpuikolle, neulo 1. krs:lla reuna-

s:t molemmissa sivuissa yhteen ja jatka näillä 140-152-164 s:lla patenttineuletta suljettuna neuleena. Kun 

koko kappaleen korkeus on 31 cm, jaa työ sivuista kahteen osaan kädenteitä varten ja neulo yläosat 

erikseen. 

 

Takakappaleen yläosa Lisää työn oikean puolen krs:lla oikeaan reunaan 1 s ja jatka reunasilmukoiden 

sisäpuolella patenttineuletta tasona näillä 71-77-83 s:lla. Laita merkit molempiin reunoihin 2 s:n päähän 

reunasta ja sitten 13 s:n päähän edellisistä, työhön tulee 4 merkkiä. Aloita 3. krs:lla vinojen 13 s:n 

raitojen siirto näin: Neulo reuna-s, tee 2 s:n lisäys, neulo 13 s, tee 2 s:n kavennus vasemmalle, neulo 

patenttineuletta kunnes ennen seuraavaa merkkiä on työssä jäljellä 3 s, tee 2 s:n kavennus oikealle, neulo 

13 s patenttineuletta, tee 2 s:n lisäys ja neulo reuna-s. 9.krs: neulo reuna-s, 2 s patenttineuletta, tee 2 s:n 

lisäys, neulo 13 s, tee 2 s:n kavennus vasemmalle, neulo patenttineuletta kunnes ennen seuraavaa 

merkkiä on työssä jäljellä 3 s, tee 2 s:n kavennus oikealle, neulo 13 s patenttineuletta, tee 2 s:n lisäys ja 

neulo 2 s patenttineuletta sekä reuna-s. Siirrä näin 13 s:n patenttiraitoja 2 s:lla sisäänpäin joka 6. krs vielä 

8-9-10 kertaa. Kun kädentien korkeus on 17-19-21 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 

2. krs 1x2-3-4 s ja 5x4 s. HUOM: Kun kädentien korkeus on 18-20-22 cm, jätä keskimmäiset 15-19-23 

s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Jätä vielä pääntien reunassa odottamaan joka 

2. krs 3x2 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Etukappaleen yläosa Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 16-18-20 cm. Jätä nyt 

keskimmäiset 15-19-23 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Tee sivussa olan 

viistotus kuten takana ja päätä samalla pääntien reunassa joka 2. krs 3x2 s. Neulo pääntien toinen puoli 

peilikuvaksi. Ompele olkasaumat. 

 

Hihat Poimi kädentien reunasta paksummalle lyhyelle pyöröpuikolle 48-54-60 s ja aloita suljettuna 

neuleena patenttineule. Merkitse krs:n rajakohta hihan alapuolen keskellä. Kun olet neulonut 41-29-29 

krs, laita merkit 8 s:n päähän edellisen merkin molemmin puolin ja aloita kavennukset. Eli kavenna ennen 

ensimmäistä merkkiä 2 s oikealle ja kavenna toisen merkin jälkeen 2 s vasemmalle. Työstä kapeni 4 s. 

Toista tällaiset kavennukset joka 10.-8.-6. cm vielä 2-3-4 kertaa =36-38-40 s.  

HUOM: Vaihda työhön paksummat sukkapuikot, kun pyöröpuikko käy liian pitkäksi. Kun hihan pituus on 

42 cm, neulo krs:n rajakohdassa 3 s yhteen =34-36-38 s. Vaihda työhön ohuemmat sukkapuikot ja 

neulo vielä joustinneuletta 7 cm, päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. 

 

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

Poimi lyhyelle ohuelle pyöröpuikolle pääntien reunasta (ota mukaan myös odottamassa olevat s:t) 

yhteensä 68-76-84 s ja jatka patenttineuletta siten, että se jatkuu rikkoutumattomana etukappaleen 

keskellä. Kun pääntien reunuksen korkeus on 26 cm, päätä s:t löyhästi. 
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