
Wool4future 

Naisen pusero 

 

Koko: XS(S)M(L)XL 

Lanka:: Schachenmayr wool4future (35 CO, 33 PES, 30 WO, 2 

muut kuidut, 50 g =165 m). 400(400)450(500)550 g 

luonnonvalkoista (00002). 

Prym puikot: Pyöröpuikot 3 ja 4 mm, pituus 40 ja 80 cm, sekä 

sukkapuikot 3 ja 4 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys:  22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 x 

10 cm. 

Vaatteen mitat: Rinnanympärys 100(108)116(124)132 cm, koko 

pituus n. 60(61)62(63)65 cm ja hihan sisäpituus 46 cm. 

Joustinneule: 1 n, *3 o, 2 n*, toista *-* ja neulo 3 o, 1 n. Neulo 

jatkossa oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 

Raglanlisäykset: Tee lisäys oikealle (=nosta kahden s:n välinen 

lankalenkki takakautta vasemman käden puikolle ja neulo se 

etureunasta oikein), neulo 2 raglansilmukkaa nurin ja tee lisäys 

vasemmalle (=nosta kahden s:n välinen lankalenkki etukautta 

vasemman käden puikolle ja neulo se takareunasta oikein). 

 

Aloita pääntieltä: Luo lyhyelle ohuemmalle pyöröpuikolle 110(110)120(130)130 s ja aloita 

joustinneule suljettuna neuleena. Kun olet neulonut 9 krs, laita merkit raglanlisäyksiä varten  

kappaleiden rajakohtiin siten, että takakappaleelle tulee 40 s, oikeaan hihaan 15(15)20(25)25 s, 

etukappaleelle 40 s ja vasempaan hihaan 15(15)20(25)25 s. Katso, että etukappaleen keskelle tulee 2 

nurjaa silmukkaa. Vaihda työhön lyhyt paksumpi pyöröpuikko ja aloita muuten sileä neule, mutta tee 

etukappaleen keskelle 32 s:lla nurjat pystyraidat ruutupiirroksen mukaan ja neulo jokaisen 

raglanmerkin molemmin puolin koko ajan 1 s nurin.  

Tee heti 2. krs:lla raglanlisäykset eli jokaisen merkin kohdalle tulee 2 uutta s:aa, yhteensä siis 8 s. Vaihda 

työhön pidempi pyöröpuikko, kun s:t eivät enää mahdu lyhyelle pyöröpuikolle. Tee jatkossa lisäyksiä 

taka- ja etukappaleiden reunoissa joka krs vielä 0(1)9(13)13 kertaa ja joka 2. krs 29(31)28(27)30 

kertaa (etu- ja takakappaleella on lisäysten jälkeen 100(106)116(122)128 s) ja tee lisäyksiä 

samanaikaisesti hihojen reunoissa joka 2. krs 14(10)11(12)6 kertaa ja sitten vuorotellen joka 4. ja 2. 

krs 10(14)14(14)20 kertaa (hihoissa on lisäysten jälkeen 65(65)72(79)79 s). Jatka kaikilla 

330(342)376(402)414 s:lla mallineuleita kunnes kaarrokkeen korkeus on 20(21)22(23)25 cm.  

Siirrä seuraavalla krs:lla hihojen s:t odottamaan. 

 

 

Etu- ja takakappaleen alaosa:  Neulo paksummalla pyöröpuikolla takakappaleen 

100(106)116(122)128 s, luo hihan tilalle 10(14)14(14)18 s, neulo etukappaleen s:t ja luo hihan tilalle 

10(14)14(14)18 s =220(240)260(272)292 s. Aloita jatkossa krs:t toisen hihan alapuolen keskeltä ja 

jatka suljettuna neuleena sileää neuletta kaikilla s:illa. Kun alaosan korkeus on 35 cm, vaihda työhön 

ohuempi pyöröpuikko, muuta s-luvuksi 220(240)260(270)290 s ja aloita joustinneule. Kun jousteen 

korkeus on 5 cm, päätä s:t kerralla. 

 



Hihat: Neulo paksummilla sukkapuikoilla hihojen odottamassa olevat s:t ja poimi luoduista silmukoista 

10(14)14(14)18 s =75(79)86(93)97 s. Laita merkki hihan alapuolen keskelle ja aloita suljettuna 

neuleena sileä neule. Kavenna sen 6.(6.)6.(4.)4. krs:lla näin: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo samaa 

kerrosta kunnes ennen merkkiä on jäljellä 3 s, neulo 2 s takareunoistaan o yhteen ja 1 o. Toista 

tällaiset kavennukset joka 6.(6.)6.(4.)4. krs vielä 0(9)12(2)8 kertaa ja sitten joka 8.(8.)8.(6.)6. krs kunnes 

työssä on jäljellä 45(45)50(51)51 s. Kun hihan pituus on 41 cm, vaihda työhön ohuemmat 

sukkapuikot, muuta s-luvuksi 45(45)50(50)50 s ja neulo vielä joustinneuletta 5 cm. Päätä s:t joustetta 

neuloen. 

 

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

kuivua.                            Copyright: MEZ GmbH        
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