
 
 
Lapsen mansikkapusero ja mansikkamyssy 
 
Lanka: Svarta Fåret Tilda (50% puuvilla, 50% akryyli, 50 g =150 m)  
 
Koot: 56(68)74(80)92(104) cm 
Puseron mitat: Vartalon ympärys 48(52)54(58)62(66) cm, kokopituus 25(27)29(32)36(42) cm ja hihan sisäpituus 
13(15)17(20)23(26) cm. 
Myssyn päänympärys: 37(41)44(47)49(51) cm. 
 
Langan menekki 
Pusero: 100(100)100(150)150(200) g punaista (45), 50(50)50(50)100(100) g vihreää (86) sekä 50 g joka kokoon 
keltaista (33).  
Myssy: 50(50)50(50)100(100) g punaista (45), sekä 50 g joka kokoon vihreää (86) ja keltaista (33). 



Puikot: Nro 3 ja 3,5 sekä myssyä varten sukkapuikot nro 3,5 tai käsialan mukaan. 
Muut tarvikkeet: Puseroon 3 nappia ja virkkuukoukku nro 3. 
 
Tiheys: 26 s ja 35 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 
Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin, neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t 
oikein. Tee kuviot ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan kirjoneuleena. 
 
Pusero 
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille vihreällä langalla 70(74)78(82)90(96) s ja neulo joustinneuletta 1 krs vihreällä. 
Neulo sitten punaisella 1 krs oikein työn oikealta puolelta ja vielä joustinneuletta 5 krs. Kavenna viimeisellä krs:lla s-
luvuksi tasavälein 65(69)73(77)83(89) s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 
2 krs, aloita pilkkukuviot ruutupiirroksen 1 mukaan, piirrokseen on merkitty kappaleen keskikohta, laske siitä kuvion 
alku sivussa. Kun kappaleen korkeus on 11(12)14(15)16(21) cm, tee kuviot piirroksen 2 mukaan ja jatka tämän raidan 
jälkeen sileää vihreällä langalla. Kun kappaleen korkeus on 14(15)17(18)20(25) cm, päätä kädenteitä varten molemmissa 
reunoissa 4 s ja aloita sitten raglankavennukset. Eli neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla 1 s, tee ylivetokavennus 
(=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo samaa krs:ta kunnes toisessa reunassa on 
jäljellä 3 s, neulo 2 s oikein yhteen ja 1 s. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 2(3)4(4)6(5) kertaa ja sitten joka 2. 
krs 16(16)16(18)18(22) kertaa. Kun raglan korkeus on 11(12)12(14)16(17) cm, päätä loput eli takakappaleen pääntien 
19(21)23(23)25(25) s kerralla. 
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes olet 12.(13.)14.(14.)16.(19.) raglan kavennuskerroksella. Päätä nyt 
keskimmäiset 9(11)11(11)13(13) s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa raglankavennuksia ja päätä 
samalla pääntien reunassa joka 2. krs 2x2 s ja 1(1)2(2)2(2)x1 s. Kun työssä on jäljellä 2 s, päätä ne kerralla. Neulo 
pääntien toinen puoli vastaavasti. 
Hihat: Luo ohuemmille puikoille vihreällä langalla 43(45)47(49)51(53) s ja neulo joustinneuletta 7 krs kuten takana, 
mutta ilman kavennuksia. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule sekä 2 krs:n kuluttua pilkkuneule 
piirroksen 1 mukaan. Kun hihan pituus on 3(5)4(4)5(5) cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 
2.(2,5.)2.(2.)2,5.(2,5.) cm kunnes työssä on 53(53)59(63)65(69) s. Huom: Kun hihan pituus on 10(12)14(17)19(22) cm, 
tee kuviot piirroksen 2 mukaan ja neulo kuvioraidan jälkeen loput hihasta vihreällä langalla. Kun hihan pituus on 
13(15)17(20)23(26) cm, päätä molemmista reunoista 1x4 s ja aloita raglankavennukset 1 s:n päässä reunoista kuten 
takana. Kavenna nyt molemmissa reunoissa ensin joka 4. krs 4(6)5(6)9(10)x1 s ja vielä joka 2. krs 12(10)14(14)12(12)x1 
s. Työssä on nyt jäljellä 13(13)13(15)15(17) s. Jatka takareunassa raglankavennuksia ja päätä samalla etukappaleen 
reunasta joka 2. krs 1x4(4)4(6)6(8) s ja 1x5 s. Päätä loput 2 s kerralla. Neulo toinen hiha yläreunassa peilikuvaksi. 
Viimeistely: Levitä kappaleet mittoihinsa, kostuta sumuttamalla työn nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele 
raglansaumat, jätä 1 takasauma auki. Poimi punaisella langalla ohuemmille puikoille pääntien reunasta 
70(74)78(86)90(94) s ja neulo joustinneuletta 2,5(2,5)2,5(3)3(3) cm. Tee jousteen viimeinen krs nurjalta ja aloita sitten 
sileä neule, kavenna sen 1. krs:lla 4(4)4(4)6(6) s tasavälein. Kun olet neulonut sileää 6 krs, päätä s:t kerralla. Ompele 
viimeinen raglansauma, jätä sitä kuitenkin 3 cm yläreunastaan auki. Virkkaa tämän halkion reunaan 1 krs ks:ita (älä 
virkkaa pääntien reunuksen sileän neuleen reunaan) ja tee samalla toiseen reunaan 3 napitussilmua tasavälein. Tee 
napitussilmut aina siten, että virkkaat ks:iden väliin 5-6 kjs. Kiinnitä toiseen halkion reunaan vastaaville kohdille napit. 
Ompele lopuksi hiha- ja sivusaumat. Anna pääntien reunuksen sileän neuleen rullautua. 
 
Myssy 
Luo punaisella langalla sukkapuikoille 90(96)102(114)120(126) s ja neulo suljettuna neuleena sileää neuletta. Kun olet 
neulonut sileää 6 cm, aloita pilkkuneule piirroksen 3 mukaan. Kun myssyn pituus on 11(12)13(14)15(16) cm, tee 
kuvioraita piirroksen 4 mukaan. Neulo raidan viimeisellä krs:lla *4 o, 2 o yhteen*, toista *-*. Jatka sileää vihreällä langalla 
ja toista kavennukset samoissa kohdin joka 3. krs, kavennusten väleistä jää aina 1 s pois, eli neulo seuraavalla krs:lla *3 
o, 2 o yhteen*, toista *-*. Kun työssä on jäljellä 8 s, jatka sileää vielä nupiksi 2 cm. Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä 
ja päätä hyvin. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjetiedustelut: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi, posti@lankamaailma.fi  
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