
 
 
265-02 Pintaneulepusero 
 
Lanka: Gjestal Bomull Sport (100 % merseroitu puuvilla, 50 g = n. 100 m) 
 
Koko:   S (M) L (XL) 
Neuleen mitat: 
Vartalonympärys:  87 (95) 102 (109)  cm 
Pituus:   62 (64) 66 (68)  cm 
Hihan pituus: 48 (49) 49 (50)  cm 
 
Langanmenekki: 
Sinistä (326):  10 (11) 12 (13)  kerää 
Beigeä (384):  1 (1) 1 (1)  kerä 



Puikot: sukkapuikot, lyhyet ja pitkät pyöröpuikot nro 3,5 ja 4 
Neuletiheys: 22 s sileää neuletta tai mallineuletta puikoilla nro 4 = 10 cm. 
Huom! Tarkista tiheys huolellistesti. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. Jos neulot liian 
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. 
 
Vartalo: Luo 192 (208) 224 (240) s puikoilla nro 3,5 beigellä ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin. Vaihda 
siniseen ja neulo 1 krs oikein, 1 krs nurin. Merkitse kummastakin sivusta 1 s siten, että merkkisilmukoiden 
kummallakin puolella on 95 (103) 111 (119) s. Vaihda puikkoihin nro 4 ja neulo mallineuletta piirroksen mukaan 
kunnes työn korkeus on 44 (45) 46 (47) cm. Päätä sitten kädenteitä varten 15 s kummassakin sivussa 
(merkkisilmukka + 7 s sen molemmin puolin). Jätä s:t odottamaan ja neulo hihat. 
 
Hihat: Luo 48 (48) 48 (56) s sukkapuikoilla nro 3,5 ja neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin. Vaihda siniseen ja 
neulo 1 krs oikein, 1 krs nurin. Vaihda puikkoihin nro 4 ja neulo mallineuletta piirroksen mukaan. Merkitse krs:n 
ensimmäinen s. Lisää 1 s merkkisilmukan molemmin puolin. Tee tällaiset lisäykset 2,5 (2) 2 (2) cm välein kunnes 
työssä on 80 (88) 88 (96) s. Kun työn korkeus on 47 (48) 49 (50) cm ja olet samalla mallineuleen krs:lla kuin 
vartalon kädentiellä, päätä 15 s kädentietä varten (merkkisilmukka + 7 s sen molemmin puolin). Jätä s:t 
odottamaan. Neulo toinen hiha samoin. 
 
Kaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 4, hihat kädenteiden kohdalle = 292 (324) 340 (372) 
s. Laita kappaleiden rajoille merkit = 4 raglankavennuslinjaa. Aloita toisen takaraglanmerkin kohdalta ja tee 
ylivetokavennus, neulo kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 2 s, neulo 2 o yhteen, neulo merkin jälkeen 
ylivetokavennus, tee tällaiset kavennukset kahden seuraavan merkin molemmin puolin ja neulo ennen viimeistä 
merkkiä 2 o yhteen. Tee tällainen kavennuskrs joka 2. krs:lla kunnes työn korkeus on 60 (62) 64 (66) cm tai 
kunnes työssä on 116 (116) 124 (124) s. Vaihda puikkoihin nro 3,5. Neulo 1 krs oikein, 1 krs nurin. Vaihda 
beigeen ja neulo vielä 1 krs oikein, 1 krs nurin. Päätä s:t. 
 
Viimeistely: Ompele kainaloiden saumat ja päättele langanpäät. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohje: Gjestal / Berit Kverneland Skårland 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
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v  = ota alapuolelta pitkä lankajuoksu puikolle ja neulo
silmukan kanssa oikein yhteen

 


