
Merino Extrafine 85 

Laila naisen pusero  

 

Koko: XS (S) M   

Neuleen mitat: Ympärys 88(96)104 cm, pituus noin 61 cm ja hihan 

sisäpituus 44(42)40 cm. 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 (100 % villaa, 50 g = 85 m), 

11(12)13 kerää (00203), tarkista vyötteestä, että kaikki keräsi ovat 

samasta värjäyserästä. 

Prym puikot: 4,5 ja 5 mm tai käsialan mukaan, myös pyöröpuikko 4,5 

mm pituus 40 cm 

Tiheys: 18 s ja 25 krs sekä sileää neuletta että jatkettua helmineuletta 

paksummilla puikoilla = 10 x 10 cm 

Mallineuleet: joustinneule *1o 1n*, toista *–*. 

Sileä neule: Op:n krs:illa o ja np:n krs:illa n. 

Jatkettu helmineule: Silmukkamäärä on jaollinen 2:lla. 

Krs 1 (op:lla): 1 rs, *1o 1 n*, toista *–* koko krs, joka loppuu 1 rs. 

2. ja kaikki muut parilliset krs:t: 1 rs, neulo kaikki s:t siten miltä ne 

näyttävät, 1 rs. 

3. krs: 1 rs, *1 n, 1o*, toista *–* ja krs loppuu 1 rs. 

Toista näitä 4 krs.  

Tee 1 s:n kavennukset näin: Neulo krs:n alussa 1 rs, tee ylivetokavennus. Neulo krs niin, että jäljellä on 3 

s, neulo 2 o yhteen ja 1 rs. 

Koot on erotettu toisistaan sulkumerkein. Jos ohjeessa on vain yksi luku, koskee se kaikkia kokoja. 

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 81(89)95 s ja neulo joustinneuletta 5 cm aloittaen ja lopettaen 

krs 1. krs:lla rs:n sisällä 1o. Jatka sileää neuletta paksummilla puikoilla. Kun työn korkeus on 41(39)37 cm, 

aloita kädentiet. Päätä kummassakin reunassa krs:n alussa 1x4(5)6 s ja kavenna sitten kummassakin 

reunassa joka 2. krs 4x1 s sekä vielä joka 4. krs 1x1 s = 63(69)73 s. Kun kädentien korkeus on 18(20)22 

cm, aloita olka ja pääntie. Päätä sivureunasta olkaa varten 1x2(4)3 s ja sitten joka 2. krs 2x3(3)4 s sekä 

samanaikaisesti 1. olkapäätöksen kanssa työn keskimmäiset 35(37)39 s pääntieksi ja neulo kumpikin puoli 

erikseen ja päätä pääntieltä alkavalla krs:lla pääntien reunasta joka 2. krs 2x3 s. Neulo toinen puoli 

ensimmäisen peilikuvaksi. 

 

Etukappale: Neulo kuten taka-kpl paitsi sileän neuleen tilalla jatkettua helmineuletta, kunnes kädentien 

korkeus on 13(15)17 cm. Aloita pääntie päättämällä työn keskimmäiset 35(37)39 s ja neulo kumpikin 

puoli erikseen. Päätä pääntien reunasta joka 2. krs 1x2 s ja 3x1 s sekä joka 4. krs 1x1 s. Päätä olkapäät 

samalla korkeudella ja samoin kuin takana. Neulo toinen puoli ensimmäisen peilikuvaksi. 

 

Hihat: Luo 39 s ohuemmille puikoille ja neulo joustinta 4 cm. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää 

neuletta hihaa samalla leventäen. Lisää joustimen jälkeen kumpaankin reunaan 1 s joka 12.(10.)8. krs 

5(4)3x ja sitten kumpaankin reunaan 1 s joka 10.(8.)6. krs 3(6)10x = 55(59)65 s. Kun hihan pituus 

joustimesta on 40(38)36 cm, aloita pyöriö. Päätä kummastakin reunasta krs:n alussa ensin 5 s ja kavenna 



sitten joka 2. krs 4(3)4x 1 s, sitten joka 4. krs 5(7)8x 1 s, taas joka 2. krs 3x2 s ja päätä loput 15(17)19 s. 

Neulo toinen hiha samoin. 

 

Viimeistely: Levitä kpl:t tasaiselle alustalle mittojen mukaan, kostuta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat ja 

sivusaumat. Poimi pyöröpuikolle pääntieltä 106(110)114 s, neulo suljettuna neuleena 1 krs o ja sitten 

joustinta 3 cm sekä päätä s:t. Ompele hihojen saumat ja istuta hihat paikoilleen. Ompele tasku kaavan 

mukaan etukappaleen vasempaan puoleen. Pujota kaikki langanpäät np:lle.  
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