413934
Pitsineulepusero
Koko: S(M)L(XL)XXL
Vartalonympärys: 90(96)103(109)115 cm
Pituus: 57(58)59(60)61 cm
Lanka: Hjertegarn Blend Bamboo (70% bambuviskoosi, 30% puuvilla)
Lankavaihtoehto: Hjertegarn Arezzo Lin (29% pellava, 37% puuvilla, 34% bambuviskoosi)
Langanmenekki: 7(8)9(10)11 kerää
Puikot: nro 2,5 ja 3, pyöröpuikko nro 2,5 (40 cm)
Neuletiheys: 26 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm
Takakappale: Luo 122(130)138(146)154 s puikoilla nro 2,5 ja neulo 5 krs 2 o, 2 n -joustinneuletta. Vaihda puikkoihin nro
3 ja neulo sileää neuletta aloittaen op:n krs:lta ja kaventaen 1. krs:lla 2 s tasaisin välein = 120(128)136(144)152 s. Kun
työn korkeus on 4 cm, aloita vyötärömuotoilu op:n krs:lla: neulo 1 rs o, 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on 3 s,
ylivetokavennus, 1 rs o. Tee tällaiset kavennukset 4 cm välein yhteensä 4 kertaa = 112(120)128(136)144 s. Neulo
kunnes työn korkeus on 21 cm. Lisää sitten 1 s mol. reunoissa rs:n sisäpuolella. Tee tällaiset lisäykset 4 cm välein
yhteensä 4 kertaa = 120(128)136(144)152 s. Kun työn korkeus on 39 cm, päätä mol. reunoissa kädentietä varten 1 x
5(6)7(8)9 s ja 1 x 2 s. Aloita seuraavalla op:n krs:lla raglankavennukset: neulo 1 rs o, 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on
3 s, ylivetokavennus, 1 rs o. Tee tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 26(28)30(32)34 kertaa = 54(56)58(60)62 s.
Päätä loput s:t kerralla.
Etukappale: Neulo kuten takakappale, mutta neulo joustinneuleen jälkeen keskimmäisillä 50 s:lla pitsineuletta
piirroksen mukaan. Kun raglankavennukset on neulottu 18(20)22(24)26 kertaa, päätä pääntietä varten keskimmäiset
34(36)38(40)42 s ja neulo mol. puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa vielä 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 4 x 1 s jatkaen samaan
aikaan toisessa reunassa raglankavennuksia vielä 6 kertaa. Jäljellä on 3 s. Katkaise lanka, nosta 1 s neulomatta, neulo 2
o yhteen, vedä nostettu s yli ja vedä langanpää viimeisen s:n läpi. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Oikea hiha: Luo 58(62)62(66)66 s puikoilla nro 2,5 ja neulo 5 krs joustinneuletta kuten takakpl:ssa. Vaihda puikkoihin
nro 3 ja neulo sileää neuletta kaventaen 1. krs:lla (op) tasaisin välein s-luvuksi 56(58)60(62)64 s. Lisää 3. sileällä krs:lla 1
s mol. reunoissa 2 s:n päässä reunasta. Tee tällaiset lisäykset joka 8. (joka 8.) vuorotellen joka 6. ja joka 8. (joka 6.) joka
6. krs:lla yhteensä 17(19)21(23)25 kertaa = 90(96)102(108)114 s. Kun työn korkeus on 45 cm, päätä mol. reunoissa 1 x
5(6)7(8)9 s ja 1 x 2 s. Neulo sitten raglankavennuksia kuten takakappaleessa, yhteensä 24(26)28(30)32 kertaa = 28 s.
Päätä op:n krs:ten alussa pääntietä varten 1 x 8 s ja 2 x 9 s jatkaen samalla toisessa reunassa raglankavennuksia vielä 2
kertaa.
Vasen hiha: Neulo oikean hihan peilikuvaksi, eli tee lopussa päättämiset np:n krs:ten alussa.
Viimeistely: Ompele raglansaumat ja hiha- sivusaumat.
Pääntien reunus: Poimi pyöröpuikolla nro 2,5 pääntieltä aloittaen vas. takaraglansauman kohdalta: 26 s hihasta,
52(54)56(58)60 s etukpl:sta, 26 s hihasta, 52(54)56(58)60 s takakpl:sta = yhteensä 156(160)164(168)172 s. Neulo 1 krs
n. Neulo sitten joustinneuletta seuraavasti: 1 o, *2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopuksi 2 n, 1 o. Neulo näin yhteensä
10 krs. Tee seuraavalla krs:lla reikäkerros: *1 ylivetokavennus, 2 lk, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan.
Joustinneuleen nurjat silmukat on nyt neulottu yhteen oikeiden kanssa ja korvattu kahdella langankierrolla. Neulo
seuraavalla krs:lla taas joustinta kuten aiemmin, mutta neulo ensimmäinen lk nurin ja toinen nurin takareunastaan.
Neulo sitten 8 krs joustinneuletta kuten ennen reikäkrs:ta. Neulo seur. krs:lla jokaisen nurjan raidan kohdalla 2 n
yhteen. Päätä sitten s:t neuloen nurjat s:t nurin ja oikeat oikein.
Piirroksessa on sekä op:n että np:n krs:t. Neulo langankiertojen jälkeisellä nurjalla ensimmäinen langankierto nurin ja
pudota toinen puikolta. Toista paksulla mustalla viivalla kehystettyä mallikertaa, mutta 9. krs:lla punaisella merkittyä
mallikertaa.

16 krs mallikerta, toista

8 s mallikerta, toista

= neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
= langankierto
= tyhjä ruutu (ei silmukkaa), jätä huomiotta
= neulo alla olevan langankierron muodostamaan reikään 1 s (oikealla o, nurjalla n)
= siirrä 1 s apupuikolla työn taakse, neulo 1 o, apupuikolta 1 o
= siirrä 1 s apupuikolla työn eteen, neulo 1 o, apupuikolta 1 o
= 2 oikein yhteen
= ylivetokavennus

Malli: Sanne Fjalland / Hjertegarn
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohje- ja lankatiedustelut: Lankamaailma, posti@lankamaailma

