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Tweed Haze 

Naisen kaarrokepusero 

  

Lanka: Rowan Tweed Haze (40 mohair, 39 alpakka, 10 polyamidi, 8 puuvilla, 3 polyesteri, 50 g = 120 m). 

Prym puikot: Pyörö- ja sukkapuikot nro 5,5 ja 6 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 14,5 s ja 20 krs sileää neuletta sekä 15,5 s ja 18,5 krs kirjoneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. Tee kuviot 

kirjoneuleena ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.  

 

Koko          XXS        XS       S        M        L        XL        XXL      XXXL      XXXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys       84    94      104    114     124     134        144         154       166  cm 

kokopituus n.            60    62       64      66      68      70 71          73         74 cm 

hihan sisäpituus         44    45       45      46      46      46 46          46         46  cm 

Langan menekki 

Rowan Tweed Haze -lankaa 

sinistä (553)          200 250       250    300    300    350        400         400        450  g 

oranssia (557)          50  50         50     50      50     50           50          50        100  g 

valkoista (550)          50  50         50     50      50     50           50          50         50  g 

keltaista (555)           50  50         50     50      50     50           50          50         50  g 

 

Taka- ja etukappaleen alaosa Luo ohuemmalle pyöröpuikolle sinisellä langalla 124-136-152-168-180-196-208-

224-240 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 6 cm. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja aloita sileä 

neule, muuta sen 1. krs:lla s-luvuksi 122-136-150-166-180-194-208-224-240 s. Laita merkit sivuihin siten, että 

niiden väleihin jää 61-68-75-83-90-97-104-112-120 s. Tee sileän neuleen 3. krs:lla sivukavennukset siten, että 

neulot ennen merkkejä 2 s o yhteen, 2 s o ja neulo merkkien jälkeen 2 s o ja tee ylivetokavennus (=nosta 1 s 

neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli). Työstä kapenee 4 s. Toista kavennukset kerran n. 6-7-7-8-

9-10-10-11-11 cm kuluttua. Kun kappaleen korkeus on 20-21-22-23-25-27-28-29 cm, lisää molempien 

merkkien molemmin puolin 4 s:n päässä toisistaan 1 s. Tee lisäykset siten, että neulot 2 s:n välisen lankalenkin 

kiertäen oikein.  

 



 

Toista tällaiset lisäykset kerran 7-8-8-8-6-6-5-5-5 krs:n kuluttua =122-136-150-166-180-194-208-224-240 s.  

Kun kappaleen korkeus on 31-33-34-35-35-36-36-37-37 cm, päätä kädenteitä varten merkkien kohdilla 6-6-6-6-

6-8-8-8-8 s eli merkin molemmin puolin 3-3-3-3-3-4-4-4-4 s. Jätä loput 110-124-138-154-168-178-192-208-

224 s odottamaan. 

 

Hihat Luo ohuemmille sukkapuikolle sinisellä langalla 32-32-32-32-32-36-36-36-36 s ja neulo suljettuna neuleena 

joustinneuletta 8 cm. Vaihda työhön paksummat sukkapuikot ja aloita sileä neule, muuta sen 1. krs:lla s-luvuksi 

32-32-32-34-34-34-34-36-36 s. Laita merkki krs:n 1. s:n ympäri ja aloita sileä neule. Lisää samalla merkin 

molemmin puolin 1 s ensin joka 8.-6.-6.-6.-4.-4.-4.-4.-2. krs kunnes työssä on 38-38-46-54-38-50-62-64-40 s ja 

sitten joka 10.-8.-8.-8.-6.-6.-6.-6.-4. krs kunnes työssä on 46-50-52-56-58-62-66-68-72 s. Kun hihan pituus on 

44-45-45-46-46-46-46-46-46 cm, päätä merkin molemmin puolin 3-3-3-3-3-4-4-4-4 s. Jätä loput 40-44-46-50-

52-54-58-60-64 s odottamaan. 

 

Kaarroke Ota kaikki odottamassa olevat s:t samalle paksummalle pyöröpuikolle, laita hihat etu- ja takakappaleiden 

väleihin =190-212-230-254-272-286-308-328-352 s. Aloita jatkossa krs:t keskeltä takaa ja neulo suljettuna 

neuleena sileää neuletta sinisellä langalla ensin 0-0-0-2-3-5-6-7-8 krs. Lisää seuraavalla krs:lla 10-12-10-10-8-10-4-

8-8 s tasavälein =200-224-240-264-280-296-312-336-360 s. Aloita sitten 8 s:n kuviot kirjoneuleena 

ruutupiirroksen mukaan. Kun olet tehnyt piirroksesta 18 krs, neulo 19.krs valkoisella langalla *6 s o, 2 s o 

yhteen*, toista *-* =175-196-210-231-245-259-273-294-315 s. Neulo sitten piirroksen mukaan 7 krs ja tee 

sinisellä langalla 27.krs näin: *neulo 2 s o yhteen, 5 s o*, toista *-* =150-168-180-198-210-222-234-252-270 s. 

 HUOM: Vaihda työhön paksummat sukkapuikot, kun pyöröpuikko käy liian pitkäksi. Neulo jälleen piirroksen 

mukaan 7 krs ja tee keltaisella langalla 35.krs näin: *neulo 4 s o, 2 s o yhteen*, toista *-* =125-140-150-165-

175-185-195-210-225 s. Neulo piirroksen mukaan 5 krs ja tee valkoisella langalla 41.krs näin: *neulo 2 s o 

yhteen, 3 s o*, toista *-* =100-112-120-132-140-148-156-168-180 s. Neulo jälleen piirroksen mukaan 6 krs ja 

tee oranssilla langalla 48.krs näin: *neulo 2 s o, 2 s o yhteen*, toista *-* =75-84-90-99-105-111-117-126-135 s. 

Neulo vielä 2 krs piirroksen mukaan. Vaihda työhön sininen lanka ja neulo sillä sileää neuletta 1-1-2-3-5-6-7-8-9 

krs ja kavenna samalla 3-8-14-19-25-27-33-42-51 s tasavälein =72-76-76-80-80-84-84-84-84 s. Vaihda työhön 

ohuemmat sukkapuikot ja neulo joustinneuletta 5 cm. Vaihda vielä työhön paksummat puikot ja neulo sileää 

neuletta 3 krs. Päätä s:t löyhästi. 

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

kainalosaumat.  
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