
 
 
1706-4 Pitsipusero 
 
Koko: XS (S) M (L) XL (XXL) 
Neuleen mitat: 
Rinnanympärys: 86 (93) 100 (107) 114 (121) cm 
Pituus: 64 (65) 66 (66) 67 (67) cm 
Hihan pituus: 48 (49) 50 (50) 50 (50) cm 
 
Lanka: Viking Bambino (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi) 
Menekki:  
6 (6) 7 (7) 8 (9) kerää valkoista (400) 
1 (1) 1 (2) 2 (2) kerää tummansinistä (427) 



Lankavaihtoehtoja: Viking Baby Ull (100 % merinovilla), Viking Nordlys (75 % villa, 20 % polyamidi). Huomaa, 
että toista lankaa käyttäessä menekki voi poiketa ohjeesta. 
 
Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 2,5 ja 3 
Tiheys: 28 s sileää neuletta puikoilla nro 3 = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, 
vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 
 
Vartalo: Luo 240 (260) 280 (300) 320 (340) s puikoilla nro 2,5 valkoisella. Neulo edestakaisin 3 krs oikein. 
Vaihda puikkoihin nro 3 ja yhdistä työ suljetuksi neuleeksi. Laita merkki kumpaankin sivuun siten, että 
etukappaleessa on 121 (131) 141 (151) 161 (171) s ja takakappaleessa 119 (129) 139 (149) 159 (169) s. Neulo 
pitsineuletta piirroksen mukaan, kunnes työn korkeus on 31 (31) 31 (30) 30 (29) cm. Vaihda tummansiniseen ja 
neulo n. 12 cm pitsineuletta. Neulo viimeisenä pitsimallikerran 1. tai 3. krs ja päätä samalla kummassakin sivussa 
16 (16) 16 (18) 18 (20) s kädentietä varten (= 8 (8) 8 (9) 9 (10) s kummankin merkin molemmin puolin). Jätä työ 
odottamaan ja neulo hihat. 
 
Hihat: Luo 56 (56) 60 (60) 64 (64) s puikoilla nro 2,5 valkoisella. Neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -
joustinneuletta 8 cm. Vaihda puikkoihin nro 3. Laita merkki krs:n alkuun = hihan ”sisäsauma”. Neulo 1 krs oikein 
ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 65 (69) 71 (75) 75 (77) s. Neulo sitten pitsineuletta piirroksen mukaan, 
kohdista piirrokseen merkitty keskikohta kerroksen keskelle. Aloita samalla lisäykset: lisää 1 s merkin molemmin 
puolin. Tee tällaiset lisäykset n. 2 (2) 2 (2) 1,5 (1,5) cm välein. Kun työn korkeus on n. 36 (37) 38 (38) 38 (38) cm, 
vaihda tummansiniseen. Neulo n. 12 cm pitsineuletta ja lisäyksiä kuten aiemmin, kunnes työssä on 
101 (107) 113 (117) 123 (129) s ja työn korkeus on n. 48 (49) 50 (50) 50 (50) cm. Huom! Neulo viimeisenä 
pitsineuleesta sama krs kuin vartalossa ja päätä samalla kädentietä varten 16 (16) 16 (18) 18 (20) s eli 8 (8) 8 (9) 
9 (10) s merkin molemmin puolin. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin. 
 
Kaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 3, hihat kädenteiden kohdalle = yhteensä 
378 (410) 442 (462) 494 (518) s. Laita kappaleiden rajoille merkit = 4 merkkiä. Aloita etukappaleen keskeltä, 
neulo valkoisella pitsineuletta kaikilla silmukoilla jatkaen mallikerran 2. tai 4. krs:lta, ja päätä kerroksen lopuksi 
etukappaleen keskimmäinen silmukka. Käänny ja jatka neuloen edestakaisin. Aloita seuraavalla oikean puolen 
kerroksella pääntie- ja raglankavennukset: neulo 1 o = reunasilmukka (rs), 1 ylivetokavennus (= nosta 1 s 
neulomatta, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), neulo kunnes merkkiä edeltää 3 s, 1 ylivetokavennus, 2 o, 
2 o yhteen, tee samanlaiset kavennukset jokaisen merkin molemmin puolin, ja neulo kunnes krs:n lopussa on 
jäljellä 3 s, 2 o yhteen, 1 rs o. Krs:lla vähenee yhteensä 10 s. Tee tällaiset kavennukset jokaisella op:n krs:lla, 
yhteensä 26 (28) 31 (33) 35 (37) kertaa. Jatka sitten kavennuksia ainoastaan pääntien reunassa ja 
takaraglanmerkkien kohdalla (krs:lla vähenee yhteensä 6 s), kunnes työssä on jäljellä 81 (81) 77 (77) 77 (81) s (= 
yhteensä 32 (36) 40 (42) 46 (48) kavennuskerrosta). 
 
Pääntien reunus: Siirrä loput silmukat puikoille nro 2,5 ja poimi 
lisäksi valkoisella v-pääntieltä n. 14 s aina 5 cm matkalta sekä 1 s 
keskeltä edestä siten, että s-luku on jaollinen 4:llä + 3 s. Neulo 
suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta (kohdista 
joustinneule siten, että se on symmetrinen keskietusilmukan 
molemmin puolin), ja kavenna samalla joka kerroksella 1 s 
keskietusilmukan molemmin puolin. Kun reunuksen korkeus on n. 
3 cm, päätä s:t neuloen joustinta. 
 
Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele langanpäät. 
 
 
 
 
 
 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
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hihan vartalo:
keskikohta aloita tästä

 = oikealla oikein, nurjalla nurin

o  = langankierto

/  = 2 oikein yhteen

\  = ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta,
 neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli)
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