
 
 
262-13 Pusero, housut ja myssy 
 
Lanka: Gjestal Baby Ull (100 % merinovilla) 
 
PUSERO 
Koko:   3 (6) 9 (12) kk 
Vaatteen mitat: 
Vartalonympärys: 48 (51) 54 (57) cm 
Pituus:   26 (28) 29 (31) cm 
Hihan pituus:  15 (17) 19 (21) cm 
Langanmenekki puseroon ja myssyyn: 
Harmaata (829) 2 (2) 3 (3) kerää 
Valkoista (801) 2 (2) 3 (3) kerää 
 
HOUSUT 
Koko:  3 (6/9) 12 kk 
Lantionympärys: 48 (51) 54 cm 
Lahkeen pituus: 18 (26) 30 cm 
Langanmenekki: 
Valkoista (801) 2 (3) 3 kerää 



Puikot: pyöröpuikot tai suorat puikot nro 2,5 ja 3 
Virkkuukoukku: nro 3 
 
Muut tarvikkeet: puseroon 6 nappia, housujen vyötärölle kuminauhaa 
 
Neuletiheys: 26 s ainaoikeaa puikoilla nro 3 = 10 cm. Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot liian 
tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 
 
PUSERO 
Etukappale: Luo 3 s puikoilla nro 3 harmaalla. Neulo ainaoikeaa ja lisää 1 s joka krs:n alussa neulomalla 1 s oikein 
sekä etu- että takareunastaan. Kun työn oikean reunan korkeus on 24 (25½) 27 (28½) cm, lopeta lisääminen ja 
vaihda valkoiseen lankaan. Neulo nyt ainaoikeaa ja kavenna 1 s joka krs:n alussa neulomalla 2 o yhteen. Kun 
työssä on jäljellä 3 s, päätä s:t. 
Takakappale: Neulo kuten etukappale. 
 
Oikea hiha: Luo 34 (36) 38 (40) s puikoilla nro 3 harmaalla ja neulo ainaoikeaa. Lisää 1 s molemmissa reunoissa 
neulomalla reunimmainen s oikein sekä etu- että takareunastaan. Tee tällaiset lisäykset n. 3 (2½) 2 (2) cm välein 
kunnes työssä on 44 (48) 54 (60) s. Kun työn korkeus on 15 (17) 19 (21) cm, päätä s:t.  
Vasen hiha: Neulo kuten oikea hiha, mutta valkoisella. 
 
Viimeistely: Aseta taka- ja etukappaleet np:t vastakkain siten, että harmaa sivu on harmaata sivua vasten ja 
valkoinen valkoista vasten. Ompele sivusaumat helmasta lähtien 18 (18½) 19 (19½) cm:n matkalta.  
 
Reunukset: Poimi etukpl:n yläreunasta valkoisella 3 s jokaisen 5 krs:n matkalta. Neulo seuraava krs oikein. Neulo 
sitten 23 (23) 25 (25) s oikein, päätä silmukoita kunnes krs:lla on jäljellä 23 (23) 25 (25) s ja neulo loput s:t oikein. 
Neulo molemmat olat erikseen: neulo lopuilla s:illa 2 cm ainaoikeaa ja päätä sitten s:t. Neulo takakappaleen 
yläreuna samoin. Virkkaa valkoisella napituslenkit takakpl:n kummallekin olalle: aloita kpl:n reunasta ja virkkaa 
1 ks kuhunkin kolmeen seuraavaan s:aan, 3 kjs, ylitä 3 s, 4 (4) 5 (5) ks, 3 kjs, ylitä 3 s, 4 (4) 5 (5) ks, 3 kjs, ylitä 3 
s, 3 ks. Katkaise lanka ja vedä langanpää viimeisen s:n läpi. 
Ompele hihasaumat. Aseta etu- ja takakpl:n olan reunukset päällekkäin ja kiinnitä hihat kädenteille. Kiinnitä 
napit etukpl:n kummallekin olalle. 

 
MYSSY 
Päänympärys: n. 32 (36) 40 cm 
 
Luo 3 s puikoilla nro 3 harmaalla. Neulo ainaoikeaa ja 
lisää 1 s joka krs:n alussa neulomalla 1 s oikein sekä 
etu- että takareunastaan. Kun työn oikean reunan 
korkeus on n. 16 (18) 20 cm, lopeta lisäykset, vaihda 
valkoiseen lankaan ja kavenna nyt 1 s joka krs:n alussa 
neulomalla 2 o yhteen. Kun työssä on jäljellä 3 s, päätä 
s:t. Neulo toinen samanlainen kappale. Aseta 
kappaleet np:t vastakkain, harmaa harmaata vasten ja 
valkoinen valkoista vasten. Ompele saumat kolmelta 
sivulta. Päättele langanpäät. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUSUT 
Työ neulotaan vyötäröltä alaspäin kahdessa 
osassa. 
 
Vasen lahje: Luo 66 (69) 72 s puikoilla nro 
2,5 ja neulo edestakaisin sileää neuletta. 
Neulo ensin 2 cm ja neulo sitten 1 np:n krs 
oikein taitetta varten (mittaa jatkossa työn 
korkeus tästä krs:sta). Neulo vielä 2 cm 
sileää neuletta lisäten viimeisellä krs:lla 4-5-
6 s tasaisin välein = 70 (74) 78 s. Vaihda 
puikkoihin nro 3 ja neulo ainaoikeaa. Tee 
aluksi takapuolen korotus lyhennetyin 
kerroksin: *neulo np:n krs:lla 9 s, käänny, 
ota langankierto puikolle ja neulo 9 s 
takaisin. Käänny, neulo 17 s (neulo edellisen 
krs:n langankierto yhteen seuraavan s:n 
kanssa, jotta työhön ei jää reikää), käänny, 
ota lk puikolle ja neulo 17 s takaisin. Käänny 
ja neulo 25 s, käänny, ota lk puikolle ja neulo 
25 s takaisin. Käänny, neulo 33 s, käänny, 
ota lk puikolle ja neulo 33 s takaisin.* Neulo 
4 krs ainaoikeaa kaikilla s:illa. Toista sitten 
*-* vielä kerran. Jatka neuloen ainaoikeaa. 
Kun työn korkeus etureunassa on 15 (16) 
17 cm, lisää 1 s mol. reunoissa rs:n 
sisäpuolella neulomalla 1 s oikein etu- ja 
takareunastaan. Tee tällaiset lisäykset joka 2. krs:lla yhteensä 7 kertaa = 84 (88) 92 s. Laita sitten meneillään 
olevalle krs:lle merkki lahkeen pituuden mittausta varten. Kavenna 1 s mol. reunoissa rs:n sisäpuolella joka 4. 
krs:lla kunnes työssä on 64 (70) 74 s. Tee kavennukset neulomalla 2 o yhteen. Kun työn korkeus merkistä 
mitaten on 18 (26) 30 cm, päätä seur. krs:lla 16 (16) 16 s tasaisin välein = 48 (54) 58 s. Vaihda puikkoihin nro 
2,5 ja neulo 8 krs ainaoikeaa. Päätä s:t. 
 
Neulo oikea lahje peilikuvaksi, eli tee takapuolen korotus op:n krs:ten alussa. 
Ompele haarasaumat vyötäröltä merkkiin asti ja ompele lahkeiden saumat käyttäen rs:ita saumavarana. Taita 
vyötärön reunus kaksinkerroin ja ompele reuna kiinni joustavasti nurjalle. Pujota kujaan kuminauha ja ompele 
tai solmi päät yhteen. Päättele langanpäät. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malli ja ohje: Gjestal / Hrönn Jónsdottir 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


