
 
 
2500 Smokkirypytetty lyhythihainen pusero 
 
Koko: XS (S) M (L) XL (XXL) 
Vaatteen mitat:  
Vartalonympärys: 80 (90) 100 (111 )121 (132) cm 
Pituus: 62 (63 )64 (65) 67 (68) cm 
Lanka: Fibra Natura Cottonwood (100 % ekologinen puuvilla, 50 g = 105 m) 
Langanmenekki: 8 (9) 10 (11) 12 (13) kerää  
Puikot: pyöröpuikot nro 4 (60 cm), apupuikko 
Muut tarvikkeet: silmukkamerkkejä tai toisen väristä lankaa merkitsemistä varten 
Neuletiheys: 21,5 s ja 30 krs sileää neuletta puikoilla nro 4 = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos 
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 
 



Lue ohje läpi ennen kuin aloitat. 
 
Palmikonkierto oikealle: siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, 2 o, neulo apupuikolta 1 o. 
Palmikonkierto vasemmalle: siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, 1 o, neulo apupuikolta 2 o. 
 
Silmukoiden sidonta: Siirrä ohjeessa mainittu määrä silmukoita apupuikolle työn eteen, vie lanka silmukoiden takaa 
ja tuo se työn etupuolelle apupuikon jälkeen, kierrä lankaa apupuikolla olevien silmukoiden ympärille 3 kierrosta, 
neulo apupuikon s:t oikein. 
 
Smokkineule (jaollinen 8:lla) 
1. krs (op): 1 o, *palmikonkierto oikealle, palmikonkierto vasemmalle, 2 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 7 s, 
palmikonkierto oikealle, palmikonkierto vasemmalle, 1 o. 
2. krs ja kaikki parilliset krs:t (np): neulo nurin. 
3. krs: *palmikonkierto oikealle, 2 o, palmikonkierto vasemmalle*, toista *-* koko krs:n ajan. 
5. krs: Sido ensimmäiset 2 s, 4 o, *sido seuraavat 4 s, 4 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, sido viimeiset 2 s. 
7. krs: *palmikonkierto vasemmalle, 2 o, palmikonkierto oikealle*, toista *-* koko krs:n ajan. 
9. krs: 1 o, *palmikonkierto vasemmalle, palmikonkierto oikealle, 2 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 7 s, 
palmikonkierto vasemmalle, palmikonkierto oikealle, 1 o. 
11. krs: 2 o, *sido seuraavat 4 s, 4 o*, toista *-* kunnes jäljellä on 6 s, sido seuraavat 4 s, 2 o.  
12. krs: neulo nurin. 
Toista krs:ia 1-12. 
 
Takakappale  
Luo 96 (108) 120 (132) 144 (156) s ja neulo 5 krs ainaoikeaa (1. krs = np). Neulo sitten sileää neuletta. Kun työn 
korkeus on 5 cm ja olet viimeksi neulonut np:n krs:n, kavenna 1 s mol. reunoissa seuraavasti: 1 o, 2 o yhteen, neulo 
kunnes jäljellä on 3 s, 1 ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), 1 o. Tee 
tällaiset kavennukset joka 6. krs:lla vielä 8 kertaa = 78 (90) 102 (114) 126 (138) s. Kun työn korkeus on 29,5 cm ja 
olet viimeksi neulonut np:n krs:n, lisää 1 s mol. reunoissa 1 s:n päässä reunasta neulomalla silmukoiden välinen 
lankalenkki kiertäen oikein. Tee tällaiset lisäykset joka 8. krs:lla vielä 3 kertaa = 86 (98) 110 (122) 134 (146) s. 
Neulo kunnes työn korkeus on 41 cm, viimeisenä np:n krs. Laita sitten merkki kumpaankin sivuun hihoja varten. 
Luo seuraavien 6 krs:n lopussa 3 s hihoja varten (= kumpaankin reunaan tulee yhteensä 9 s lisää). Työssä on 104 
(116) 128 (140) 152 (164) s. Neulo sileää neuletta kunnes hihojen korkeus merkistä mitaten on 18 (19) 20 (21) 23 
(24) cm, neulo viimeisenä np:n krs. Päätä sitten pääntietä ja olkaa varten seuraavasti: Päätä keskimmäiset 32 (36) 
40 (44) 48 (52) s pääntietä varten ja neulo mol. puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 2 x 3 s, 
ja päätä samaan aikaan kädentien reunassa 1 x 9 (10) 11 (12) 13 (14) s ja 3 x 7 (8) 9 (10) 11 (12) s. Neulo toinen 
puoli peilikuvaksi. 
 
Etukappale  
Luo 122 (138) 150 (166) 182 (198) s ja neulo 5 krs ainaoikeaa (1. krs = np). Neulo sitten sileää neuletta. Kun työn 
korkeus on 5 cm ja olet viimeksi neulonut np:n krs:n, kavenna mol. reunoissa 1 s seuraavasti: neulo 1 o, 2 o yhteen, 
neulo kunnes jäljellä on 3 s, 1 ylivetokavennus, 1 o. Tee tällaiset kavennukset joka 6. krs:lla vielä 8 kertaa = 104 
(120) 132 (148) 164 (180) s. Neulo kunnes työn korkeus on 25 cm, viimeisenä np:n krs. 
Laita seuraavalla krs:lla merkit smokkineuletta varten ja kavenna seuraavasti: neulo 24 (27) 33 (36) 39 (42) o, laita 
työhön merkki, neulo 0 (0) 0 (0) 0 (1) o, *2 o yhteen, 1 o* 3 (2) 2 (1) 0 (0) kertaa, **2 o yhteen, 2 o** 9 (13) 13 (17) 
21 (23) kertaa, neulo *-* 3 (2) 2 (1) 0 (0) kertaa, 2 o yhteen, 0 (0) 0 (0) 0 (1) o, laita työhön merkki, 24 (27) 33 (36) 39 
(42) o. Työssä on yhteensä 88 (102) 114 (128) 142 (156) s, joista merkkien välissä 40 (48) 48 (56) 64 (72) s. Neulo 
1 krs nurin (np). Aloita seuraavalla krs:lla smokkineule, neulo merkkien välissä smokkineuletta ja sen molemmin 
puolin sileää neuletta. Neulo tämän jaon mukaan työn loppuun asti.  
Kun työn korkeus on 29,5 cm ja olet viimeksi neulonut np:n krs:n, lisää seur. krs:lla 1 s mol. reunoissa 1 s:n päässä 
reunasta. Toista tällaiset lisäykset joka 8. krs:lla vielä 3 kertaa = 96 (110) 122 (136) 150 (164) s. Neulo kunnes työn 



korkeus on 41 cm, viimeisenä np:n krs. Laita sitten merkki työn kumpaankin reunaan hihoja varten. Luo seuraavien 
6 krs:n lopussa 3 s (= kumpaankin reunaan tulee yhteensä 9 s lisää). Työssä on 114 (128) 140 (154) 168 (182) s. 
Neulo kunnes hihojen korkeus merkistä mitaten on 6 cm, neulo viimeisenä np:n krs. Kavenna seur. krs:lla 
smokkineuleen kohdalla tasaisin välein 5 (6) 6 (7) 8 (9) s ja päätä kaikki smokkineuleen s:t samalla pääntietä varten. 
Neulo mol. puolet erikseen, kummallakin puolella on 37 (40) 46 (49) 52 (55) s. Päätä pääntien reunassa joka 2. 
krs:lla 7 (6) 8 (7) 6 (5) x 1 s = 30 (34) 38 (42) 46 (50) s. Neulo kunnes hihan korkeus merkistä mitaten on 18 (19) 20 
(21) 23 (24) cm. Päätä sitten olkaa varten joka 2. krs:lla kädentien reunassa 1 x 9 (10) 11 (12) 13 (14) s ja 3 x 7 (8) 9 
(10) 11 (12) s. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Viimeistely  
Ompele olkasaumat silmukoita jäljitellen.  
 
Hihan reunus  
Poimi hihansuusta op:lta 84 (90) 96 (102) 108 (114) s ja neulo 2 krs ainaoikeaa. Päätä s:t np:n krs:lla neuloen oikein. 
Neulo toinen hihan reunus samoin. 
 
Pääntien reunus 
Aloita vasemman olkasauman kohdalta ja poimi op:lta pääntieltä 144 (168) 182 (196) 210 (224) s. Neulo 
edestakaisin 2 krs ainaoikeaa ja päätä s:t np:n krs:lla neuloen oikein. Ompele pääntien reunuksen sauma. 
Ompele sivusaumat. Päättele langanpäät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjetiedustelut: Lankamaailma, posti@lankamaailma.fi 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 


