878 Lapsen pusero, shortsit ja pipo
Koko: 3 kk (6 kk) 9 kk (1 v.) 2 v. (4 v.)
Puseron mitat
Vartalonympärys: 48 (52) 55 (57) 62 (67) cm
Pituus: 25 (28) 30 (32) 36 (42) cm
Hihan pituus: 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm

Lanka: Svarta Fåret Tilda (50% puuvilla, 50% akryyli, 50 g = 150 m)
Langanmenekki
Pusero:
2 (3) 4 (4) 5 (5) kerää valkoista (04)
1 (1) 1 (1) 1 (1) kerää sinistä (71)
1 (1) 1 (1) 1 (1) kerä punaista (44)
Shortsit:
1 (1) 1 (2) 2 (2) kerää valkoista (04)
1 (1) 1 (1) 1 (1) kerää sinistä (71)
Pipo:
1 (1) 1 (1) kerä sinistä (71)
Puikot: 3 ja 3,5 mm
Muut tarvikkeet: puseroon 2 nappia, shortseihin ohutta kuminauhaa vyötäröä varten
Neuletiheys: 26 s ja 35 krs 3,5 mm puikoilla = 10 cm
Reunasilmukka (rs): Neulo joka krs:n ensimmäinen s aina oikein, ja viimeinen s aina kiertäen oikein.
Napinläpi: Päätä 2 s ja luo seur. krs:lla päätettyjen tilalle 2 s.

PUSERO
Takakappale
Luo 3 mm puikoilla valkoisella 61 (67) 70 (73) 79 (85) s ja neulo 2 cm 2 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden
sisäpuolella (1. krs = np, aloita joustinneule neulomalla 2 n). Kavenna viimeisellä joustinkrs:lla (np) 5 (5) 4 (3) 3
(3) s tasaisin välein = 56 (62) 66 (70) 76 (82) s. Vaihda sitten 3,5 mm puikkoihin ja neulo sileää neuletta. Kun
työn korkeus on n. 3 (4) 4 (5) 5 (6) cm, luo kumpaankin reunaan 4 s = 64 (70) 74 (78) 84 (90) s. Neulo myös
uusilla s:illa sileää neuletta rs:iden sisäpuolella. Kun työn korkeus on n. 10,5 (13) 10,5 (13) 15,5 (20) cm, aloita
raidoitus seuraavasti: *4 (4) 6 (6) 6 (6) krs sinisellä, 8 (8) 10 (10) 12 (12) krs valkoisella*, toista *-* vielä 2 kertaa,
neulo sitten 4 (4) 6 (6) 6 (6) krs sinisellä ja loput työstä valkoisella. Kun työn korkeus on n. 14 (16) 17 (19) 22
(27) cm, päätä mol. reunoissa joka 2. krs:lla 1-1 (1-1) 1-1-1 (1-1-1-1) 1-1-1-1 (1-1-1-1) s kädentietä varten.
Kun työn korkeus on n. 24 (27) 29 (31) 35 (41) cm, päätä keskimmäiset 28 (30) 32 (32) 34(34) s pääntietä
varten ja neulo mol. puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa seur. krs:lla vielä 2 s. Päätä loput olan s:t
kerralla.
Etukappale
Neulo kuten takakpl, kunnes työn korkeus on 23,5 (25,5) 27,5 (30,5) 34 (40) cm. Päätä sitten pääntietä varten
keskimmäiset 18 (20) 20 (20) 22 (22) s ja neulo mol. puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla
vielä 5-2 (5-2) 6-2 (6-2) 6-2 (6-2) s. Päätä s:t olkaa varten samalla korkeudella kuin takakpl:ssa.
Hihat
Luo 3 mm puikoilla valkoisella 44 (44) 47 (50) 53 (56) s ja neulo 2 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella (1.
krs = np, aloita joustinneule neulomalla 1 o). Kun työn korkeus on 1,5 (1,5) 1,5 (2) 2 (2) cm, kavenna 3 (2) 3 (4)
4 (2) s tasaisin välein = 41 (42) 44 (46) 49 (54) s. Vaihda sitten 3,5 mm puikkoihin ja neulo sileää neuletta. Kun
työn korkeus on 2 (4) 4 (2) 3 (4) cm, lisää 1 s mol. reunoissa rs:n sisäpuolella. Toista tällaiset lisäykset 1,5 (1) 1
(1,5) 1,5 (1,75) cm välein kunnes työssä on 59 (64) 70 (70) 75 (80) s, tee loppua kohti lisäykset tiheämmin
välein jos tarpeen. Kun työn korkeus on 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm, päätä mol. reunoissa joka 2. krs:lla 1-1 (11) 1-1-1 (1-1-1-1) 1-1-1-1 (1-1-1-1) s pyöriötä varten. Päätä loput s:t kerralla.
Viimeistely
Levitä kappaleet mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin ja anna kuivua.
Pääntien reunus, takakpl: Poimi 3 mm puikoilla valkoisella op:lta oik. olalta 17 (19) 20 (20) 22 (25) s, niskasta
33 (35) 36 (36) 38 (38) s ja vas. olalta 17 (19) 20 (20) 22 (25) s. Neulo 2 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden

sisäpuolella (1. krs = np, aloita joustinneule neulomalla 2 n). Kun joustimen korkeus on n. 2 (2) 2 (2) 2,5 (2,5)
cm, päätä s:t op:n krs:lla neuloen joustinta.
Pääntien reunus, etukpl: Poimi s:t kuten takakpl:n reunusta varten, mutta poimi pääntien kohdalta 45 (47) 48
(48) 50 (50) s. Neulo kuten takakpl:n reunus, mutta tee puolivälissä 1 napinläpi kummallekin olalle n. 1 cm
päähän pääntiestä.
Helman halkioiden reunukset: Poimi takakpl:n helman vas. sivusta 3 mm puikoilla valkoisella 1 s joka krs:sta
(”loven” kulmasta helmaan asti). Neulo 1,5 cm 2 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella (1. krs = np, aloita
joustinneule neulomalla 2 n). Päätä s:t neuloen joustinta. Neulo reunukset samalla tavoin takakpl:n oik. sivuun
sekä etukpl:n kumpaankin sivuun. Ompele reunusten yläreunat kiinni luotujen lisäsilmukoiden kohdalle. Aseta
pääntien reunukset kummallakin olalla limittäin, etukpl:n reunus päällimmäiseksi. Kiinnitä hihat. Ompele sivuja hihasaumat käyttäen rs:ita saumavarana. Ompele kummallekin olalle nappi.
Meritähti: Virkkaa 5 kjs ja sulje renkaaksi ps:lla 1. kjs:aan. Virkkaa 10 ks kjs-renkaaseen ja sulje krs ps:lla 1.
ks:aan. Virkkaa sitten *5 kjs, virkkaa koukusta laskien 2. kjs:aan 1 ps, virkkaa sitten 2 ks, 1 p, ylitä 1 ks ja
virkkaa seur. ks:aan 1 ps*. Toista *-* vielä 4 kertaa. Katkaise lanka ja päättele langanpäät.
Virkkaa 1 sininen ja 1 punainen meritähti, ja kiinnitä ne etukpl:seen.
SHORTSIT
Takakappale, oikea lahje
Luo 3,5 mm puikoilla valkoisella 32 (35) 38 (38) 41 (41) s ja neulo 2 o, 1 n -joustinneuletta rs:iden sisäpuolella
(1. krs = np, aloita joustinneule neulomalla 2 n). Kun joustimen korkeus on n. 1,5 (1,5) 2 (2) 2 (2) cm, neulo
viimeinen krs np:lta lisäten tai kaventaen samalla s-luvuksi 33 (35) 37 (39) 39 (41) s. Neulo sitten sileää
neuletta seuraavasti: 2 krs valkoisella, *4 krs sinisellä, 8 krs valkoisella*, toista *-* koko työn ajan. Huom! Kun
työn korkeus on 2 (2) 2 (2) 3 (3) cm, lisää 1 s rs:n sisäpuolella op:n krs:n lopussa = lahkeen sisäsivu. Toista
lisäys 3 cm jälkeen vielä kerran. Kun työn korkeus on 6,5 (7) 7 (7) 7,5 (8,5) cm, päätä sisäsivun rs. Jätä loput s:t
odottamaan. Vasen lahje: Neulo oikean peilikuvaksi.
Ota sitten molemmat lahkeet puikolle ja neulo kaikilla s:illa sileää neuletta jatkaen raidoitusta kuten aiemmin.
Kun työn korkeus haarasta mitaten on 16 (16) 17 (17) 18,5 (20,5) cm, neulo lyhennetyin kerroksin takapuolen
korotus seuraavasti: neulo kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, käänny ja neulo kunnes jäljellä on 4 s. Käänny ja neulo
kunnes jäljellä on 9 s, käänny ja neulo kunnes jäljellä on 9 s. Käänny ja neulo kunnes jäljellä on 14 s, käänny ja
neulo kunnes jäljellä on 14 s. Käänny ja neulo kunnes jäljellä on 19 s, käänny ja neulo kunnes jäljellä on 19 s.
Käänny ja neulo kunnes jäljellä on 24 s, käänny ja neulo kunnes jäljellä on 24 s. Neulo sitten 1 krs kaikilla s:illa
kaventaen samalla 8 s tasaisin välein. Vaihda 3 mm puikkoihin ja neulo 2 cm 2 o, 1 n -joustinneuletta
valkoisella. Päätä s:t neuloen joustinta.
Etukappale
Neulo kuten takakappale, mutta älä tee lyhennettyjä krs:ia.
Viimeistely
Ompele sivu- ja sisäsaumat käyttäen rs:ita saumavarana. Pujota kuminauha vyötärön joustimeen.
PIPO
Koko: 3 kk (6 kk) 9-12 kk (2-4 v.)
Luo 3 mm puikoilla sinisellä 116 (120) 136 (140) s ja neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta. Kun
työn korkeus on n. 13 (14) 15 (16) cm, tee kavennuskrs seuraavasti: *neulo 3 o yhteen, 1 n*, toista *-* koko
krs:n ajan. Neulo 1 krs ja toista sitten kavennuskrs vielä kerran. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi.
Päättele langanpäät. Taita reunasta n. 3 cm kaksinkerroin.

Malli: Svarta Fåret / Sanna Mårdh Castman
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi

