
Simppeli patenttineulepusero  

Koko: nainen, one size 
Rinnanympärys: 104 cm 
Pituus: 66 cm 
Hihan pituus: 37 cm 
Langanmenekki:  
Milla (150 g = 300 m, 75% villa, 25% 
polyamidi)  
3 kerää luonnonvalkoista (701) 
2 kerää beigeä (708)  
2 kerää punaista (705)  
Puikot: neulepuikot 4 ja 5 mm  
Tiheys: 17 s patenttineuletta puikoilla nro 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. 
Reunasilmukka ei sisälly patenttineuleeseen.  
 
Patenttineule:  
1. krs (np): *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n 
lopuksi 1 n. 
2. krs: * 1 o kerrosta alempaa (= puikolla 
olevan silmukan alapuolella olevaan 
silmukkaan), 1 n*, toista *-* ja neulo lopuksi 1 
o kerrosta alempaa.  
Neulo kaikilla seuraavilla kerroksilla nurjalta näyttävät s:t nurin ja oikealta näyttävä s:t oikein kerrosta 
alempaa.  
 
Takakappale:  
Luo valkoisella langalla 89 s puikoilla nro 4. Neulo 2 krs oikein. Vaihda puikkoihin nro 5 ja neulo 
patenttineuletta ohjeen mukaan rs:iden sisäpuolella. Kun neuleen korkeus on 44 cm ja olet viimeksi neulonut 
np:n krs:n, vaihda punaiseen lankaan. Kun punaisen raidan korkeus on 21 cm, tee pääntie: Neulo 28 s:lla 
patenttineuletta, 33 s:lla ainaoikein ja 28 s patenttineuletta. Neulo näin 4 krs ja päätä sitten kaikki s:t kerralla 
löysästi.   
 
Etukappale: 
Neulo kuten takakappale.  
 
Hihat: 
Luo beigellä langalla 39 s puikoilla nro 4. Neulo 2 krs oikein. Vaihda puikkoihin nro 5 ja neulo patenttineuletta 
ohjeen mukaan rs:iden sisäpuolella. Kun työn korkeus on 2 cm, lisää molemmissa reunoissa rs:iden sisäpuolella 
1 s neuloen silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein. Neulo myös lisätyillä s:illa patenttineuletta. Toista 
lisäykset n. 2 cm välein, kunnes työssä on 75 s. Kun hihan pituus on n. 37 cm, päätä kaikki s:t kerralla löysästi. 
Neulo toinen hiha samoin.  
 
Viimeistely: 
Ompele olkasaumat patenttineuleen kohdilta. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihasaumat. Huom! Jos lanka 
tuntuu liian paksulta ompeluun, halkaise se kahteen säikeeseen. Päättele langat nurjalle.  
 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


