
 
 
2135 Ainaoikein-pusero  
 
Koko:   S (M) L (XL) 
Rinnanympärys:  96 (104) 112 (120) cm 
Pituus:   60 (62) 64 (66) cm 
 
Lanka:   Svarta Fåret Mystique (64 % akryyli, 20 % polyesteri, 16 % mohair)  
Langanmenekki:  3 (4) 4 (5) kerää turkoosia (06) 
Tarvikkeet:   neulepuikot 5,5 ja 8 mm  
Tiheys:   12 s ainaoikein neuletta puikoilla nro 8 = 10 cm.  Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos 

neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda 
ohuempiin puikkoihin.  



 
Takakappale: 
Luo 70 (74) 82 (86) s puikoilla nro 5,5 ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta reunasilmukoiden sisäpuolella 4 cm. 1. 
krs on nurjan puolen krs. Vaihda puikkoihin nro 8 ja neulo ainaoikeaa kaventaen 1. krs:lla tasaisin välein 12 
(11) 14 (13) s neulomalla 2 o yhteen = 58 (63) 68 (73) s. Neulo kunnes työn korkeus on 40 (41) 42 (43) cm. 
Päätä molemmista reunoista kädentietä varten joka toinen krs 1 x 4 s ja 1 x 3 s = 44 (49) 54 (59) s. Jatka ilman 
kavennuksia kunnes työn korkeus on 59 (61) 63 (65) cm. Päätä keskimmäiset 16 (17) 18 (19) s ja neulo 
molemmat puolet erikseen. Päätä pääntien reunasta vielä 2 s = 12 (14) 16 (18) s olalla. Päätä olan s:t kun työn 
korkeus on 60 (62) 64 (66) cm. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Etukappale: 
Neulo kuten takakappale kunnes työn korkeus on 52 (54) 56 (58) cm. Muista kädentien kavennukset! Päätä 
keskimmäiset 8 (9) 10 (11) s pääntietä varten ja neulo molemmat puolet erikseen. Kavenna pääntien reunasta 
joka toinen krs vielä 1 x 3, 1 x 2, 1 x 1 s (kaikki koot)= 12 (14) 16 (18) s. Päätä olan s:t kun työn korkeus on 60 
(62) 64 (66) cm. Neulo toinen puoli peilikuvaksi. 
 
Hiha: 
Luo 34 (34) 38 (38) s puikoilla nro 5,5 ja neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta reunasilmukoiden sisäpuolella 4 cm. 1. 
krs on nurjan puolen krs. Vaihda puikkoihin nro 8 ja neulo ainaoikeaa kaventaen 1. krs:lla tasaisin välein 6 (4) 6 
(4) s = 28 (30) 32 (34) s. Kun työn korkeus on n. 6 cm, lisää 1 s molemmissa reunoissa reunasilmukoiden 
sisäpuolella neulomalla silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein. Tee tällaiset lisäykset n. 3,5 cm välein, 
kunnes työssä on 50 (52) 54 (56) s. Jos tarpeen, tee lisäykset tiheämmin loppua kohden. Kun työn korkeus on 
44 (45) 46 (47) cm tai haluttu, päätä molemmista reunoista joka toinen krs 1 x 4 s ja 1 x 3 s. Päätä loput s:t 
löysästi (hihaan ei tule pyöriötä). Neulo toinen hiha samoin. 
 
Pääntie: 
Ompele vasen olkasauma. Poimi pääntien reunasta oikealta puolelta 78 (82) 86 (90) s puikoilla nro 5,5. Neulo 
2 o, 2 n -joustinneuletta reunasilmukoiden sisäpuolella n. 3,5 cm. Päätä silmukat löysästi. Ompele oikea 
olkasauma ja kauluksen joustimen sauma. Kiinnitä hihat. Ompele hiha- ja sivusaumat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malli ja ohje: Svarta Fåret AB/ Gunnel Möller 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: Nordia Produkter Oy, posti@lankamaailma.fi 


