
 

Soffio 

Naisen raidallinen pusero  

 

Lanka: Gedifra Soffio (37 villa, 37 alpakka, 26 silkki, 25 g = 187 m). 

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

käsialan mukaan. 

Tiheys: 11 s ja 16 krs sileää neuletta 3-kertaisella langalla paksummilla 

puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja 

nurjalla nurin. 

 

Koko               S        M        L       XL        XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys       102     110     118     124       132 cm 

kokopituus              56       57       58      59         60 cm 

hihan sisäpituus           48       47       46      45         44 cm 

Langan menekki 

Gedifra Soffio -lankaa 

korallinpunaista (0607)  75     75     100     125         150 g 

beigeä (0628)               75    75     100     125         150 g 

hiekanväristä (0602)     75    75     100     125         150 g 

vaaleansinistä (0619)     75    75     100     125         150 g 

 

Takakappale Luo (ja neulo) 3-kertaisella korallinpunaisella langalla ohuemmille puikoille 58-62-66-70-74 

s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut 

helmasta lähtien 26 krs, aloita raidat eli neulo 26 krs beigellä ja 24 krs hiekanvärisellä ja neulo loput 

kappaleesta vaaleansinisellä. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 33 cm, päätä molemmissa reunoissa 

kädentietä varten joka 2. krs 1x3 s, 1x2 s ja 1x1 s =46-50-54-58-62 s. Kun kädentien korkeus on 18-

19-20-21-22 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs 1x2 s, 3x2-3-3-4-4 s ja 1x4-3-5-

3-5 s. Päätä loput eli pääntien 22-22-22-24-24 s kerralla. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 18-19-20-21-22 cm. Päätä nyt 

keskimmäiset 10-10-10-12-12 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Tee sivusta lähtien olan 

viistotus kuten takana ja päätä samalla pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s, 1x2 s ja 1x1 s. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

 

Hihat Luo (ja neulo) 3-kertaisella korallinpunaisella langalla ohuemmille puikoille 26-28-32-36-38 s ja 

neulo joustinneuletta 5 cm. Lisää jousteen viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 48 s. Vaihda työhön 

paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet hihan alareunasta neulonut 30 krs, tee raidat näin: 26 

krs beigellä, 24 krs hiekanvärisellä ja neulo loput hihasta vaaleansinisellä. 

 

 HUOM: Kun hihan pituus on 48-47-46-45-44 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. 

krs 1x3 s, 2x2 s, 4-5-6-7-8x1 s, 2x2 s ja 1x3 s. Päätä loput 12-10-8-6-4 s kerralla. 



 

 

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

Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä hihat. Poimi pääntien reunasta 3-kertaisella vaaleansinisellä 

langalla 54-54-54-58-58 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 4 cm, päätä s:t. 
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