
 
 
1730 Louisa – Neulepaita 
 
Koko: S (M) L (XL) 
Rinnanympärys: 95 (100) 105 (110) cm 
Pituus (keskietu):  
Pitkä versio: 66 (68) 70 (72) cm 
Lyhyt versio: 53 (55) 57 (59) cm 
 
Lanka: Pusero neulotaan kolminkertaisella langalla: Hjerte Alpaca (100 % alpakka), Blend Bamboo (70 % 
bambuviskoosi, 30 % puuvilla), sekä Wool Cotton (55 % merinovilla, 45 % puuvilla) tai Wool Silk (75 % villa, 
25 % silkki) 



Langanmenekki: 
Pitkä versio:  
Lanka A: Blend Bamboo, 5 (5) 5 (5) kerää vihreää (7319) 
Lanka B: Wool Cotton, 3 (3) 3 (3) kerää harmaanvihreää (4039) 
Lanka C: Hjerte Alpaca, 12 (12) 13 (14) kerää tummanharmaata (403) 
Lyhyt versio: 
Lanka A: Blend Bamboo 5 (5) 5 (5) kerää vaaleanpunaista (4951) 
Lanka B: Wool Silk, 3 (3) 3 (3) kerää vaaleanpunaista (3015) 
Lanka C: Hjerte Alpaca, 10 (10) 11 (12) kerää vaaleanharmaata (434) 
 
Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot 5 ja 7 mm 
Neuletiheys: 14 s ja 20 krs sileää neuletta = 10 x 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian 
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.  
 
Pusero neulotaan kolminkertaisella langalla liukuväriefektin aikaansaamiseksi. Työ aloitetaan helmasta 
neuloen edestakaisin, helma neulotaan takaa pidemmäksi ja pyöristetyksi ja reunoissa luodaan silmukoita 
etukappaletta varten. Helman joustinreunus neulotaan jälkikäteen. Pitkä ja lyhyt versio ovat muuten 
samanlaiset, mutta vartalo neulotaan eri mittaiseksi. 
 
Vartalo 
Luo kolminkertaisella A-langalla 7 mm pyöröpuikolle 76 (80) 84 (88) s = takakappale. Laita näiden silmukoiden 
molemmille puolille merkit = ”sivusaumat”. Neulo edestakaisin: *Neulo kaikki silmukat oikein ja luo kerroksen 
loppuun niiden jatkoksi merkin jälkeen 10 (10) 10 (11) s. Neulo seuraavalla krs:lla kaikki silmukat nurin ja luo 
kerroksen loppuun niiden jatkoksi merkin jälkeen 10 (10) 10 (11) s* = 196 (100) 104 (110) s. Toista *-* vielä 2 
kertaa = 136 (140) 144 (154) s. Neulo seuraava krs o ja luo krs:n loppuun 8 (10) 12 (11) s. Neulo seuraava krs 
n ja luo krs:n loppuun 8 (10) 12 (11) s = taka- ja etukappale yhteensä 152 (160) 168 (176) s. 
Neulo 1 krs o ja yhdistä sitten suljetuksi neuleeksi. Neulo sileää neuletta seuraavaan merkkiin asti = krs:n alku. 
Neulo 4 krs sileää neuletta. Jatka neuloen sileää ja vaihda lankaa yksi kerrallaan seuraavasti: 
4 krs A + A + B, eli neulo kahdella A-langalla ja yhdellä B-langalla 
4 krs A + B + B 
4 krs B + B + B 
4 krs B + B + C 
4 krs B + C + C 
Jatka neuloen kolminkertaisella C-langalla työn loppuun asti. 
Kun työn korkeus keskeltä edestä on 40 (42) 44 (46) cm (pitkä versio) tai 28 (30) 32 (34) cm (lyhyt versio), 
päätä kädentietä varten krs:n ensimmäiset 5 s, neulo kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 5 s, päätä 10 s, neulo 
kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 5 s, päätä 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat. 
 
Hihat 
Luo kolminkertaisella A-langalla 5 mm sukkapuikoille 40 (42) 44 (46) s. Laita krs:n alkuun merkki ja neulo 1 
kiertäen o, 1 n -joustinneuletta 7 cm. Vaihda 7 mm puikkoihin ja jatka neuloen sileää neuletta. Vaihda lankoja 
yksi kerrallaan 4 krs:n välein kuten helmassa, ja aloita samalla lisäykset: lisää 1 s krs:n alussa ja lopussa. Tee 
tällaiset lisäykset joka 6. krs:lla yhteensä 6 kertaa = 52 (54) 56 (58) s. Jatka neuloen sileää, kunnes hihan pituus 
on n. 43 cm. Päätä sitten krs:n ensimmäiset ja viimeiset 5 s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin. 
 
Kaarroke 
Ota kaikki kappaleet samalle 7 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteiden kohdalle. Laita takakpl:n keskelle merkki 
= kerroksen alku. Liitä lanka (kolminkertainen C) merkin kohdalle ja neulo 1 krs sileää, laita samalla 
kappaleiden rajoille merkit = 4 merkkiä. Aloita seuraavalla krs:lla raglankavennukset: *neulo kunnes merkkiä 
edeltää 3 s, 1 ylivetokavennus, 2 o, 2 o yhteen*, toista *-* vielä 3 kertaa ja neulo krs loppuun. Tee tällaiset 
kavennukset joka 2. krs:lla. Kun etukappaleessa on jäljellä 46 (50) 54 (58) s, päätä seuraavalla krs:lla 
etukappaleen keskimmäiset 10 (10) 12 (12) s ja neulo krs loppuun. Katkaise lanka ja siirrä silmukat puikolla 
niin, että voit jatkaa neulomista pääntien reunasta op:lta.  



Neulo nyt sileää neuletta edestakaisin jatkaen raglankavennuksia op:n krs:illa, ja päätä samalla pääntien 
kummassakin reunassa (aina krs:n alussa) 3, 2, 1, 1 s. Jatka raglankavennuksia kunnes etukappaleen silmukat 
loppuvat. Päätä loput s:t. 
 
Reunukset ja viimeistely 
Poimi helmasta 5 mm pyöröpuikolla kolminkertaisella A-langalla n. 152 (160) 168 (176) s ja neulo 1 kiertäen o, 
1 n -joustinneuletta 7 krs. Päätä s:t. 
Poimi pääntieltä 5 mm pyöröpuikolla kolminkertaisella C-langalla n. 100 (100) 106 (106) s ja neulo 1 kiertäen 
o, 1 n -joustinneuletta 8 cm. Päätä s:t löyhästi. Taita pääntien reunus kaksin kerroin nurjalle ja ompele reuna 
kiinni löysin pistoin. 
Ompele kainaloiden saumat. Päättele langanpäät. 
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