
 

4900 Kaarrokepusero 

Koko: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 
Vartalonympärys: 92 (100) 108 (117)  125 (133) cm  
Pituus: 50 (52) 54 (56) 58 (58) cm  
Lanka: Cewec Jeans (100 % kierrätyspuuvilla, 50 g = n. 155 m) 
Langanmenekki: 5 (5) 6 (6) 7 (8) kerää 
Puikot: pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 3½ 
Tiheys: 24 s sileää neuletta puikoilla nro 3½  = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian 
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  

 



Taka- ja etukappale: Luo 220 (240) 260 (280) 300 (320) s puikolle nro 3½. Neulo suljettuna neuleena 10 krs 3 
o, 2 n -joustinta. Laita merkki krs:n alkuun ja puoliväliin 110 (120) 130 (140) 150 (160) s:n jälkeen. Jatka 
neuloen suljettuna sileää oikeaa, kunnes kappaleen korkeus on 35 (36) 37 (38) 39 (39) cm. Päätä kummassakin 
sivussa kädenteitä varten 10 s seuraavasti: päätä krs:n ensimmäiset 5 s, neulo 5 s:n päähän merkistä, päätä 10 
s, neulo 5 s:n päähän krs:n lopusta, päätä viimeiset 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat. Työssä on nyt 200 
(220) 240) 260 (280) 300 s.   
 
Hihat: Luo 70 (75) 80 (85) 85 (90) s lyhyelle pyöröpuikolle tai sukkapuikoille nro 3½. Laita krs:n alkuun merkki. 
Neulo 10 krs 3 o, 2 n -joustinta. Jatka neuloen sileää oikeaa ja aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n ensimmäisen 
silmukan jälkeen ja 1 s ennen viimeistä silmukkaa. Tee tällaiset lisäykset 2 cm välein yht. 5 kertaa = 80 (85) 90 
(95) 95 (100) s. Kun hihan pituus on 12 (12) 13 (13) 14 (14) cm tai haluamasi mittainen, päätä krs:n viimeiset 5 
s ja ensimmäiset 5 s eli yhteensä 10 s = 70 (75) 80 (85) 85 (90) s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha 
samoin.  
 
Kaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle nro 3½, hihat kädenteitä varten päätettyjen s:iden 
kohdalle = 340 (370) 400 (430) 450 (480) s. Aloita krs takakappaleen ja hihan yhdistämiskohdasta. Neulo 1 krs 
ja kavenna samalla tasavälein s-luvuksi 330 (363) 396 (418) 440 (473) s. Neulo 1 krs sileää oikeaa. Laita s-
merkki takakappaleen keskikohtaan. Neulo lyhennettyjä krs:ia, jotta takakappaleesta tulee hieman korkeampi: 
Neulo s-merkin jälkeen 10 s, käänny, lk, neulo 20 s, käänny, lk. Neulo seuraavilla kerroksilla langankierrot 
yhteen seuraavan s:n kanssa, jottei työhön synny reikiä. Jatka lyhennettyjä kerroksia seuraavasti: *neulo 10 s 
lisää ed. kääntymiskohdan jälkeen, käänny, lk, neulo 10 s lisää ed. kääntymiskohdan jälkeen*, toista *-* vielä 2 
kertaa. Kummallakin puolella on nyt 4 kääntymiskohtaa, neulo krs loppuun.  
Jatka neuloen mallineuletta:  
 
1. krs: *8 n, 3 o *, toista * - * koko krs:n ajan. 
2. krs: Kuten 1. krs  
3. krs: *8 n, vedä vasemman puikon 3. s 1. ja 2. s:n yli, neulo 1 o, 1 lk, 1 o* 
4. krs: Kuten 1. krs 
 
Toista näitä neljää krs:ta, kunnes työssä on neulottuna 11 krs mallineuletta. Kavenna seur. krs:lla jokaisessa 
nurjassa raidassa seuraavasti:  
1. kavennuskrs: *6 n, 2 n yhteen, 3 o*, toista * - * koko krs:n ajan = 300 (330) 360 (380) 400 (430) s.  
Jatka neuloen mallineuleen krs:ia 1-4, mutta vain 7 nurjalla s:lla. Neulo yht. 9 krs.  
2. kavennuskrs: *2 n yhteen, 5 n, 3 o*, toista *-* koko krs:n ajan = 270 (297) 324 (342) 360 (387) s.  
Jatka neuloen mallineuletta, mutta nyt jokaisessa nurjassa raidassa on 6 s. Huom – Aina kun on neulottu 
kavennuskrs, on mallikerrassa 1 nurja silmukka vähemmän. Neulo yht. 9 krs.  
3.  kavennuskrs: *4 n, 2 n yhteen, 3 o*, toista *-* koko krs:n ajan = 240 (264) 288 (304) 320 (344) s.  
Neulo yht. 6 krs. Nyt nurjissa raidoissa on 5 s.  
4. kavennuskrs: *2 n yhteen, 3 n, 3 o*, toista *-* koko krs:n ajan = 210 (231) 252 (266) 280 (301) s.  
Neulo yht. 6 krs, nurjissa raidoissa on nyt 4 s.  
5. kavennuskrs: *2 n, 2 n yhteen, 3 o*, toista *-* koko krs:n ajan = 180 (198) 216 (228) 240 (258) s.  
Neulo yht. 5 krs, nurjissa raidoissa 3 s.  
6. kavennuskrs: *2 n yhteen, 1 n, 3 o*, toista *-* koko krs:n ajan = 150 (165) 180 (190) 200 (215) s.  
Neulo 5 krs, nurjissa raidoissa 2 s.  
7. kavennuskrs: Neulo kaikkien nurjien raitojen kohdalla 2 n yhteen = 120 (132) 144 (152) 160 (172) s.  
Neulo 10 krs 3 o, 1 n -joustinta ja päätä s:t neuloen joustinta.  
 
Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättele kaikki langanpäät np:lle.  
 
 
Suunnittelu ja ohje: Sanne Lousdal  
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


