
 
 
2040 Patenttineulepusero  
 
Koko:   S (M) L (XL) 
Neuleen mitat:  
Rinnanympärys:  90 (97) 104 (111) cm 
Pituus:   62 (64) 66 (68) cm 
Lanka:   Svarta Fåret Ulrika (100 % villa) 
Langanmenekki:  7 (7) 8 (9) kerää tummansinistä (67) 

7 (7) 8 (9) kerää valkoista (04) 
Puikot:   nro 3,5 ja 4 
 
Tiheys: 17 s ja 44 krs patenttineuletta puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos 
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 



Reunasilmukka (rs): neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein.  Reunasilmukka ei sisälly 
patenttineuleeseen. 
 
Patenttineule: 
1. krs (np): *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopuksi 1 n. 
2. krs: *1 o kerrosta alempaa (= puikolla olevan silmukan alapuolella olevaan silmukkaan), 1 n*, toista *-* ja 
neulo lopuksi 1 o kerrosta alempaa. 
Neulo kaikilla seuraavilla kerroksilla nurjalta näyttävät s:t nurin ja oikealta näyttävät s:t oikein kerrosta 
alempaa. 
 
Pusero 
 
Takakappale: Luo 77 (83) 89 (95) s puikoilla nro 3,5 tummansinisellä. Neulo patenttineuletta ohjeen mukaan 
rs:iden sisäpuolella. Kun työn korkeus on n. 3 cm, vaihda puikkoihin nro 4. Jatka patenttia tummansinisellä, 
kunnes työn korkeus on 10 (11) 12 (13) cm ja olet viimeksi neulonut np:n krs:n. Vaihda valkoiseen ja neulo 32 
krs patenttia (= n. 8 cm). Jatka raidoittaen sinisellä ja valkoisella 32 krs:n raitoja, kunnes työssä on kaikkiaan 5 
raitaa (viimeinen sinisellä). Työn korkeus on 42 (43) 44 (45) cm. Vaihda valkoiseen ja neulo 2 krs. Päätä sitten 
kummassakin reunassa joustavasti 4 s kädentietä varten. Reunimmaiset s:t ovat nyt rs:t. Kavenna vielä 
kädentietä varten kummassakin reunassa op:n krs:lla:  
1. krs: 1 rs o, 5 s patenttia, 2 n yhteen, neulo patenttia kunnes krs:lla on jäljellä 8 s, 2 n yhteen, 5 s patenttia, 1 
rs o. 
2. krs: Neulo patenttia kuten aiemmin, mutta neulo edellisen krs:n kavennusten kohdalla 1 o. 
Toista krs:ia 1-2 vielä 5 kertaa = 57 (63) 69 (75) s. Neulo valkoinen raita loppuun, neulo 1 sininen raita ja vielä 
valkoisella 2 (3) 4 (5) cm. Aloita sitten pääntien muotoilu op:n krs:lla: 
Oikea puoli: neulo 19 (21) 23 (25) s kuten aiemmin, siirrä seuraavat 19 (21) 23 (25) s apulangalle odottamaan 
pääntietä varten, käänny (vasemman puolen s:t jäävät puikolle odottamaan). Neulo np:n krs. Aloita 
kavennukset op:lla: 
1. krs: 1 rs o, neulo patenttia kunnes jäljellä on 8 s, neulo 2 n yhteen, 5 s patenttia, 1 rs o. 
2. krs: neulo rs:iden sisäpuolella patenttia kuten aiemmin, mutta neulo edellisen krs:n kavennuksen kohdalla 1 
o. 
Toista krs:t 1-2 vielä 3 kertaa = 15 (17) 19 (21) s. Päätä s:t joustavasti olkaa varten neuloen patenttia. 
Vasen puoli: 
1. krs (op): 1 rs o, 5 s patenttia, 2 n yhteen, neulo krs loppuun kuten aiemmin. 
2. krs: neulo rs:iden sisäpuolella patenttia kuten aiemmin, mutta neulo edellisen krs:n kavennuksen kohdalla 1 
o. 
Toista krs:t 1-2 vielä 3 kertaa = 15 (17) 19 (21) s. Päätä s:t joustavasti olkaa varten neuloen patenttia. 
 
Etukappale: Neulo kuten takakappale kädentielle asti. Tee kädentien päättämiset ja kavennukset kuten 
takakpl:ssa. Kun olet neulonut valkoisen raidan valmiiksi, vaihda siniseen ja neulo 4 (5) 6 (7) cm. Aloita sitten 
pääntien muotoilu op:n krs:lla: 
Vasen puoli: neulo 24 (27) 29 (32) s kuten aiemmin, siirrä seuraavat 9 (9) 11 (11) s apulangalle odottamaan, 
käänny (oikean puolen s:t jäävät puikolle odottamaan). Neulo np:n krs. Aloita kavennukset op:lla: 
1. krs: 1 rs o, neulo patenttia kunnes jäljellä on 8 s, 2 n yhteen, 5 s patenttia, 1 rs o. 
2. krs: neulo rs:iden sisäpuolella patenttia kuten aiemmin, mutta neulo edellisen krs:n kavennuksen kohdalla 1 
o. 
Toista krs:t 1-2 vielä 8 (9) 9 (10) kertaa = 15 (17) 19 (21) s. Jatka neuloen patenttia ja raidoitusta kuten 
aiemmin, ja päätä s:t olkaa varten samalla korkeudella kuin takakpl:ssa. 
Oikea puoli:  
1. krs: 1 rs o, 5 s patenttia, 2 n yhteen, neulo krs loppuun kuten aiemmin. 
2. krs: neulo rs:iden sisäpuolella patenttia kuten aiemmin, mutta neulo edellisen krs:n kavennuksen kohdalla 1 
o. 
Toista krs:t 1-2 vielä 8 (9) 9 (10) kertaa = 15 (17) 19 (21) s. Neulo loppuun kuten vasen olka. 
 
 



Hihat: Luo 37 (37) 39 (39) s puikoilla nro 3,5 valkoisella ja neulo patenttineuletta ohjeen mukaan. Kun työn 
korkeus on n. 2 cm, vaihda puikkoihin nro 4. Jatka patenttia ja aloita lisäykset kummassakin reunassa rs:n 
sisäpuolella: neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein. Lisää tällä tavoin 1 s kummassakin 
reunassa n. 3 cm välein, kunnes työssä on 71 (73) 75 (77) s. Neulo myös lisätyillä s:illa patenttia. Tee lopussa 
lisäykset tiheämmin välein jos tarpeen. Huom! Kun työn korkeus on 5 (6) 7 (8) cm, vaihda siniseen ja raidoita 
jatkossa kuten etu- ja takakpl:ssa. Kun työn korkeus on n. 45 (46) 47 (48) cm ja olet viimeksi neulonut sinisen 
raidan valmiiksi, vaihda valkoiseen ja neulo 2 krs. Päätä sitten pyöriötä varten joustavasti 4 s kummassakin 
reunassa. Kavenna vielä molemmissa reunoissa seuraavasti: 
1. krs: 1 rs o, 5 s patenttia, 2 n yhteen, neulo kunnes jäljellä on 8 s, 2 n yhteen, 5 s patenttia, 1 rs o. 
2. krs: neulo rs:iden sisäpuolella patenttia kuten aiemmin, mutta neulo edellisen krs:n kavennuksen kohdalla 1 
o. 
Toista krs:t 1-2 vielä 5 kertaa. Tee kavennukset sitten joka 4. krs:lla, kunnes työssä on 27 (29) 31 (33) s ja olet 
neulonut sinisen raidan valmiiksi. Vaihda valkoiseen ja päätä joka 2. krs:lla kummassakin reunassa 2 x 2 s. 
Päätä sitten joka krs:n alussa 1 s, kunnes työssä on jäljellä 9 s. Päätä loput s:t joustavasti. 
 
Viimeistely: Ompele vasen olkasauma. Pääntien reunus: poimi pääntieltä op:lta n. 75 (79) 83 (87) s puikoilla 
nro 3,5 valkoisella mukaan lukien apulankojen odottavat s:t. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 1 krs siten, että 
oikeat ja nurjat täsmäävät patenttineuleen oikeisiin ja nurjiin. Neulo sitten patenttineuletta, kunnes reunuksen 
korkeus on 3 cm. Päätä s:t joustavasti neuloen patenttia. Ompele oikea olkasauma. Ompele sivu- ja 
hihasaumat käyttäen rs:ita saumavarana. Ompele hihat kädenteille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malli ja ohje: Gunnel Möller / Svarta Fåret 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


