
 
 
3815 Pusero V-pääntiellä 
 
Koko: S (M) L (XL) XXL 
Vartalonympärys: 88 (98) 108 (118) 128 cm 
Pituus: 56 (59) 62 (65) 68 cm 
Lanka: Cewec Tibet (24 % jakki, 51 % merinovilla, 21 % polyamidi, 25 g = 190 m)  
Langanmenekki: 7 (8) 9 (9) 10 kerää oliivinvihreää (v. 12) 
Puikot: Pyöröpuikot nro 4,5, 40 cm ja 60 cm 
Tiheys: 24 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 4,5. Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat 
tai pienemmät puikot.  
 
Pusero neulotaan sileänä oikeana neuleena, alhaalta ylöspäin aina kädenteille asti. Sen jälkeen neulotaan hihat. 
Kaikki kappaleet otetaan samalle puikolle ja neulotaan raglankavennukset sekä V-pääntie. 
Silmukat luodaan kaksinkertaisella langalla ja V-pääntien reunuksen s:t päätetään kaksinkertaisella langalla.  



Lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein 
 
Miehusta 
Takakappaleen joustin: Luo kaksinkertaisella langalla 106 (118) 130 (142) 154 s, katkaise toinen lanka ja jatka 
neuloen yhdellä langalla. Neulo tasona 8 (8) 10 (10) 10 cm 1 o, 1 n -joustinta (1. krs = np). Jätä työ odottamaan 
ja neulo etukappaleen joustin samoin. Ota joustimet samalle pyöröpuikolle ja jatka neuloen suljettuna sileää 
oikeaa. Laita s-merkki krs:n alkuun ja toinen merkki 106 (118) 130 (142) 154 s:n jälkeen. 
Kun miehustan korkeus on 36 (38) 40 (42) 44 cm, päätä kädenteitä varten kummassakin sivussa 10 s (= 5 s 
kummankin merkin molemmin puolin). Jätä työ odottamaan. Työssä on nyt jäljellä 96 (108) 120 (132) 144 s 
kumpaakin kappaletta varten = taka- ja etukappale. 
 
Hihat 
Luo kaksinkertaisella langalla 48 (52) 54 (56) 58 s lyhyelle pyöröpuikolle. Neulo tasona 8 (8) 10 (10) 10 cm 1 o, 
1 n -joustinta (1. krs = np). Jatka neuloen suljettuna neuleena yhdellä langalla sileää oikeaa. Laita s-merkki 
krs:n alkuun. Lisää 1. krs:lla tasavälein 8 (8) 4 (4) 4 s. 
Lisää sitten 1 s krs:n ensimmäisen silmukan jälkeen ja ennen krs:n viimeistä silmukkaa. Toista lisäykset 1,5 cm 
välein yht. 18 (18) 21 (21) 21 kertaa = 92 (96) 100 (102) 104 s. Kun hihan pituus on 43 (43) 44 (44) 45 cm, 
päätä hihan alasauman keskimmäiset 10 s (= 5 s merkin mol. puolin). Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha 
samoin. 
 
Kaarroke  
Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle. Aloita krs etukappaleen ja oikean hihan yhdistämiskohdasta. Laita 
samalla s-merkit 2 s ennen jokaista yhdistämiskohtaa ja 2 s jokaisen yhdistämiskohdan jälkeen = s-merkkkien 
väliin tulee aina 4 s yhteensä 4:ssä eri kohdassa. Laita krs:n alkuun erivärinen s-merkki. Työssä on nyt 356 
(388) 420 (448) 476 s. Aloita nyt joka 2. krs:lla toistettavat raglankavennukset: Neulo 2 s:n päähän 
ensimmäisestä s-merkistä (etukappaleen ja oikean hihan välissä), neulo 2 s takareunoistaan oikein yhteen, 4 o, 
2 o yhteen. Toista kavennukset jokaisessa yhdistämiskohdassa joka 2. krs:lla. 
Kun työssä on korkeussuunnassa 6 (5) 5 (4) 4 raglankavennusta = 12 (10) 10 (8) 8 krs, jaa työ keskeltä edestä 
V-pääntietä varten seuraavasti: Neulo 1 krs ilman raglankavennuksia. Neulo etukappaleen keskikohtaan asti, 
laita s-merkki keskelle eteen ja jatka neuloen sileää oikeaa tasona.  
V-pääntien ensimmäinen krs on krs, jolla tehdään raglankavennukset (= op:n krs). 
1. krs: Neulo pääntien reunassa krs:n 2 ensimmäistä s:aa takareunoistaan oikein yhteen ja pääntien toisessa 
reunassa krs:n 2 viimeistä s:aa oikein yhteen, käänny. Neulo np:n krs nurin ilman kavennuksia. Toista V-
pääntien ja raglankavennukset joka 2. krs:lla, kunnes työssä on korkeussuunnassa 23 (26) 29 (32) 35 
raglankavennusta. Jokaisella kavennuskrs:lla kaventuu 10 s. 
Neulo viimeinen nurjan puolen kerros kaventaen samalla tasavälein: neulo hihojen kohdalla 4 kertaa 2 n 
yhteen ja takappaleen kohdalla 11 (13) 13 (11) 7 kertaa 2 n yhteen. 
 
V-pääntien reunus  
Poimi V-pääntien reunasta 38 (40) 42 (44) 50 s, 1 s keskeltä edestä – laita s-merkki V-pääntien 
keskisilmukkaan – poimi V-pääntien toisesta reunasta 38 (40) 42 (44) 50 s. Siirrä silmukoita siten, että krs 
alkaa takakappaleen ja vasemman hihan yhdistämiskohdasta. Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinta. 
Tee keskellä edessä kavennukset jokaisella krs:lla seuraavasti: Neulo 2 s:n päähän s-merkistä, neulo 2 s 
takareunoistaan oikein yhteen, 1 o = merkitty silmukka, 2 o yhteen s-merkin jälkeen. Neulo yhteensä 3 cm  
joustinta. Päätä s:t kaksinkertaisella langalla työn np:lta.  
 
Viimeistely  
Ompele hihojen joustinten saumat. Ompele kainalosaumat.  
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