
 

 
 
313396 Raitapusero 
 
Koko: S (M) L (XL) XXL 
Vartalonympärys: 92 (99) 105 (113) 118 cm 
Pituus: n. 60 (61) 62 (63) 64 cm 
Lanka: Hjerte Alpaca (100% alpakka), Hjertegarn Kunstgarn (75% villa, 25% polyamidi) 
Langanmenekki: 
4 (4) 5 (5) 6 kerää beigeä Alpaca-lankaa (282) 
1 (1) 1 (1) 2 kerää ruskeasävyistä Kunstgarn-lankaa (03) 
1 (1) 1 (1) 2 kerää mustaharmaata Kunstgarn-lankaa (01) 
Puikot: nro 3, pyöröpuikot nro 3 (40 cm) 
Neuletiheys: 25 s ja 32-33 krs sileää neuletta = 10 cm 



Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot 
liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 
 
Raidoitus:  
4 krs Alpacalla  
4 krs Kunstgarnilla - neulo takakpl:n op:lta katsoen oikea puoli ruskeasävyisellä ja vasen puoli 
mustaharmaalla. Neulo etukpl:n oikea puoli mustaharmaalla ja vasen puoli ruskeasävyisellä. Neulo oikea hiha 
ruskeasävyisellä ja vasen hiha mustaharmaalla. Kierrä langat värinvaihtokohdassa toistensa ympäri, jotta 
työhön ei jää reikää. 
 
Takakappale: Luo 118 (126) 134 (142) 150 s melko löyhästi puikoilla nro 3 Alpacalla ja neulo 1 krs n (np). 
Neulo sitten sileää neuletta raidoittaen ohjeen mukaan ja vaihtaen Kunstgarnin väriä keskellä kerrosta ohjeen 
mukaan. Kun työn korkeus on 41 cm, päätä mol. reunoissa kädentietä varten 1 x 5 (6) 7 (8) 9 s ja 1 x 2 s. 
Aloita sitten raglankavennukset seur. op:n krs:lla: neulo 1 rs o, 1 o, 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on 4 s, 1 
ylivetokavennus, 1 o, 1 rs o. Tee tällaiset kavennukset joka 2. krs:lla yhteensä 30 (32) 34 (36) 38 kertaa. Päätä 
loput 44 (46) 48 (50) 52 s kerralla.  
 
Etukappale: Aloita kuten takakappale, mutta Kunstgarnin värit päinvastoin. Kun raglankavennukset on tehty 
18 (20) 22 (24) 26 kertaa ja työssä on 68 (70) 72 (74) 76 s, päätä keskimmäiset 18 (20) 22 (24) 26 s pääntietä 
varten ja neulo mol. puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa vielä 2 x 2 s ja 8 x 1 s jatkaen samaan aikaan 
raglankavennuksia toisessa reunassa vielä 10 kertaa = 3 s jäljellä. Katkaise lanka, nosta 1 s neulomatta, neulo 
2 o yhteen, vedä nostettu s kavennuksen yli ja vedä langanpää viimeisen s:n läpi. Neulo toinen puoli 
peilikuvaksi. 
 
Oikea hiha: Luo 59 (61) 65 (69) 69 s puikoilla nro 3 Alpacalla ja neulo 1 krs o (= np). Aloita sitten sileä neule 
raidoittaen ohjeen mukaan, käytä nyt vain ruskeasävyistä Kunstgarnia. Lisää 9. sileällä krs:lla 1 s mol. 
reunoissa rs:n sisäpuolella. Tee tällaiset lisäykset vuorotellen joka 8. ja joka 10. (vuorotellen joka 8. ja joka 10.) 
joka 8. (joka 8.) vuorotellen joka 6. ja joka 8. krs:lla, yhteensä 16 (17) 18 (19) 21 kertaa = 91 (95) 101 (107) 
111 s. Neulo kunnes työn korkeus on n. 45 cm, lopeta samaan kohtaan raidoitusta kuin takakpl:n kädentien 
kohdalla (neulo hihaa hieman pidemmäksi jos on tarpeen, jotta raidoitus kohdistuu oikein). Päätä sitten mol. 
reunoissa 1 x 5 (6) 7 (8) 9 s ja 1 x 2 s. Aloita raglankavennukset mol. reunoissa kuten takakpl:ssa. Tee 
kavennukset yhteensä 28 (30) 34 (36) kertaa = 21 (19) 19 (19) 17 s. Päätä op:n krs:ten alussa 1 x 7 s, 2 x 6 s 
(1 x 5 s, 2 x 6 s) 1 x 5 s, 2 x 6 s (1 x 5 s, 2 x 6 s) 3 x 5 s jatkaen samalla toisessa reunassa raglankavennuksia 
vielä 2 kertaa. 
Vasen hiha: Neulo oikean hihan peilikuvaksi ja käytä mustaharmaata Kunstgarnia. Lopun päättämiset tehdään 
np:n krs:ten alussa. 
 
Viimeistely: Ompele raglansaumat ja hiha-sivusaumat. 
Pääntien reunus: Poimi puikoilla nro 3 Alpacalla pääntieltä n. 116 (120) 124 (128) 128 s. Neulo 1 krs n ja 
sitten 7 (7) 7 (9) 9 krs sileää neuletta päättäen s:t viimeisellä krs:lla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malli: Sanne Fjalland / Hjertegarn 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohje- ja lankatiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


