
2283 Lapsen palmikkopusero 
 
Koko: 2 (4) 6 (8) 10 (12) v. 
 
Neuleen mitat: 
Rinnanympärys:  
64 (70) 76 (82) 88 (94) cm 
Pituus:  
36 (40) 44 (48) 54 (60) cm 
Hihan pituus:  
25 (29) 33 (36) 40 (44) cm 
 
Lanka: Svarta Fåret Moshi  
(80 % villa, 20 % alpakka) 
Menekki: vaaleanharmaata (väri 03) 
4 (5) 6 (6) 7 (8) kerää  
Lankavaihtoehtoja:  
Tilda (50 % puuvilla, 50 % akryyli), Tilda 
Bamboo (50 % bambuviskoosi, 50 % 
puuvilla), Baby (70 % akryyli, 30 % 
polyamidi) 
 
Puikot: nro 3 ja 3,5, apupuikko 
palmikoita varten 
 
Neuletiheys: 26 s ja 35 krs sileää 
neuletta puikoilla nro 3,5 = 10 cm. 
Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos 
neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin 
puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda 
ohuempiin puikkoihin. 

 
 
Reunasilmukka (rs): neulo joka krs:n ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein.  
 
PUSERO 
 
Takakappale: Luo 86 (94) 102 (110) 118 (126) s puikoilla nro 3 ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden 
sisäpuolella 3 (3) 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm (1. krs = np). Lisää viimeisellä joustinkerroksella työn nurjalla puolella 10 
(12) 12 (14) 14 (16) s tasaisin välein = 96 (106) 114 (124) 132 (142) s. Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja aloita 
palmikkoneule seuraavasti: aloita kerros neulomalla 1 rs o, 13 (10) 14 (11) 15 (12) s sileää neuletta, neulo 
sitten palmikkoneuletta piirroksen mukaan kunnes krs:lla on jäljellä 14 (11) 15 (12) 16 (13) s, neulo 13 (10) 14 
(11) 15 (12) s sileää neuletta ja 1 rs o. Jatka tämän jaon mukaan. Kun työn korkeus on 22 (25) 28 (31) 36 (41) 
cm, päätä kummassakin reunassa joka 2. krs:lla 2 x 3 s ja 1 x 2 s kädentietä varten = 80 (90) 98 (108) 116 
(126) s. Jatka mallineuletta kuten aiemmin ja neulo edelleen kummassakin reunassa 1 rs o. Kun työn korkeus 
on 35 (39) 43 (47) 53 (59) cm, päätä keskimmäiset 34 (36) 38 (40) 42 (44) s pääntietä varten ja neulo kumpikin 
puoli erikseen. Päätä pääntien reunassa vielä 1 x 3 s = 20 (24) 27 (31) 34 (38) s. Kun työn korkeus on 36 (40) 
44 (48) 54 (60) cm, päätä loput s:t olkaa varten. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Etukappale: Neulo kuten takakappale, kunnes työn korkeus on 31 (35) 39 (42) 48 (54) cm. Muista päättää s:t 
kädenteitä varten. Päätä sitten keskimmäiset 18 (20) 22 (24) 26 (28) s pääntietä varten ja neulo kumpikin puoli 
erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 1 x 4 s, 1 x 3 s ja 2 x 2 s = 20 (24) 27 (31) 34 (38) s. Päätä 
loput s:t olkaa varten samalla korkeudella kuin takakpl:ssa. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 



Hihat: Luo 48 (50) 52 (54) 56 (58) s puikoilla nro 3 ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella 3 (3) 3 
(3,5) 3,5 (3,5) cm (1. krs = np). Lisää viimeisellä joustinkerroksella työn nurjalla puolella 4 (4) 4 (6) 6 (6) s 
tasaisin välein = 52 (54) 56 (60) 62 (64) s. Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja aloita palmikkoneule seuraavasti: neulo 
1 rs o, 7 (8) 1 (3) 4 (5) s sileää neuletta, neulo palmikkoneuletta piirroksen mukaan kunnes krs:lla on jäljellä 8 
(9) 2 (4) 5 (6) s, neulo 7 (8) 1 (3) 4 (5) s sileää neuletta, 1 rs o. Jatka tämän jaon mukaan. Kun palmikkoneuleen 
korkeus on 1 cm, lisää 1 s kummassakin reunassa rs:n sisäpuolella neulomalla silmukoiden välinen lankalenkki 
kiertäen oikein. Tee tällaiset lisäykset 2 cm välein, kunnes työssä on 76 (80) 86 (92) 98 (104) s. Tee lisäykset 
lopussa tiheämmin välein jos tarpeen. Neulo lisätyillä silmukoilla sileää neuletta. Kun työn korkeus on 25 (29) 
33 (36) 40 (44) cm, päätä pyöriötä varten kummassakin reunassa joka 2. krs:lla 2 x 3 s ja 6 (6) 7 (7) 8 (8) x 2 s. 
Päätä loput s:t kerralla. Neulo toinen hiha samoin. 
 
Kokoaminen ja viimeistely: Ompele oikea olkasauma. Pääntien reunus: Poimi n. 100 (104) 108 (112) 116 
(120) s puikoilla nro 3 pääntieltä ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) cm. 
Päätä s:t joustavasti neuloen joustinta. Ompele vasen olkasauma. Kiinnitä hihat kädenteille. Ompele hiha-
sivusaumat käyttäen rs:ita saumavarana. Levitä neule mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua. 
 

 
 
 
 
 

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

Piirroksessa on sekä oikean että nurjan puolen kerrokset.
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toista aloita
lopeta tästä
tähän

toista

 = oikealla oikein, nurjalla nurin

×  = oikealla nurin, nurjalla oikein

 = siirrä 4 s apupuikolle työn eteen,
neulo 4 o, apupuikolta 4 o


