3807-3 Lapsen pusero
Koko:
2
(4)
6
(8)
10/12 v.
Rinnanympärys: 63
(66)
72
(77)
82
cm
Pituus:
38
(40)
44
(46)
48
cm
Hihan pituus:
25
(27)
31
(34)
37/39 cm
Lanka:
Tibet (24 % jakki, 55 % merinovilla, 21 % polyamidi) 25 g = 190 m
Langanmenekki: 3
(3)
4
(4)
5/6
kerää
Puikot: Pyöröpuikot nro 3 ja 3,5 (60 cm), sukkapuikot nro 3 ja 3,5
Neuletiheys: 26 s puikoilla nro 3,5 = 10 cm

2 o ristiin vasemmalle: neulo vasemmalla puikolla toisena oleva silmukka ensimmäisen silmukan takaa oikein,
mutta älä pudota silmukkaa vielä puikolta, neulo ensimmäinen s oikein, pudota molemmat silmukat vas.
puikolta.
2 o ristiin oikealle: neulo vasemmalla puikolla toisena oleva silmukka ensimmäisen silmukan edestä oikein,
mutta älä pudota silmukkaa vielä puikolta, neulo ensimmäinen s oikein, pudota molemmat silmukat vas.
puikolta.
Raglankavennukset palmikolla: Merkitse jokaisen raglanlinjan nurin yhteen neulottu silmukka, joka on
keskimmäinen silmukka palmikoiden välissä. Palmikot neulotaan merkkisilmukan molemmille puolille.
1. krs: Kerroksen alussa neulo 1 n (merkkisilmukka), 2 o ristiin vasemmalle, 1 n, 2 o yhteen, *neulo kunnes
seuraavaa merkkisilmukkaa edeltää 5 s, nosta 1 s, neulo 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli, 1 n, 2 o
ristiin oikealle, 1 n, 2 o ristiin vasemmalle, 1 n, 2 o yhteen*, toista *-* vielä 2 kertaa, neulo kunnes
merkkisilmukkaa edeltää 5 s, nosta 1 s, neulo 1 o, vedä nostettu silmukka neulotun yli, 1 n, 2 o ristiin oikealle.
Työstä väheni 8 s.
2. krs: Neulo sileää neuletta, raglankavennuksien kohdalla oikeat s:t oikein ja nurjat nurin.
Toista näitä kahta kerrosta.

Vartalo: Luo 164 (172) 188 (200) 212 s pyöröpuikolle nro 3. Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n joustinneuletta 7 krs. Vaihda pyöröpuikkoihin nro 3,5 ja neulo sileää neuletta kunnes työn korkeus on 25 (27)
31 (34) 36 cm. Laita silmukkamerkki kerroksen alkuun ja puoliväliin niin, että niiden väliin jää 82 (86) 94 (100)
106 s. Päätä kädentietä varten 6 (8) 8 (8) 8 s kummankin merkin kohdalla eli 3 (4) 4 (4) 4 s merkin molemmilta
puolilta = 76 (78) 86 (92) 98 s molemmilla puolilla. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat.
Hihat: Luo 46 (48) 50 (52) 54 s sukkapuikoille nro 3. Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta 7 krs.
Vaihda sukkapuikkoihin nro 3,5 ja neulo sileää neuletta 6 cm. Lisää sitten 1 s kerroksen ensimmäisen silmukan
jälkeen ja 1 s ennen viimeistä silmukkaa neulomalla s:iden välinen lankalenkki kiertäen oikein. Toista
lisäyskerros 5 (5) 4 (4) 4 cm välein, kunnes työssä on 54 (58) 62 (66) 70 s. Neulo kunnes hihan pituus on 25
(28) 31 (34) 37/39 cm ja päätä 8 s kädentietä varten (kerroksen viimeiset 4 s ja ensimmäiset 4 s) = 46 (50) 54
(58) 62 s. Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.
Raglankaarroke: Ota kaikki kappaleet samalle pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten päätettyjen silmukoiden
kohdalle. Neulo 1 krs o ja kavenna samalla neulomalla 1 s vartalosta ja hihasta nurin yhteen jokaisessa neljässä
liitoskohdassa, työstä vähenee 4 s = yht. 240 (252) 276 (296) 316 s. Nurjat silmukat ovat merkkisilmukoita
jokaiselle raglankavennukselle. Kerros alkaa hihan ja takakappaleen saumakohdasta. Neulo raglankavennukset
ja palmikot ohjeen mukaan, neulo ohjeen kahta kerrosta yhteensä 14 (15) 17 (18) 20 kertaa = 128 (132) 140
(152) 156 s.
Merkitse etukappaleen keskimmäiset 12 (14) 14 (16) 16 s, neulo merkittyihin silmukoihin asti ja katkaise lanka.
Jätä etukappaleen merkityt s:t apulangalle odottamaan. Neulo vielä pääntie takaa korkeammaksi: aloita krs
odottavien silmukoiden jälkeen ja neulo edestakaisin. HUOM! Jatka raglankavennuksia ja palmikoita oikean
puolen kerroksilla. Päätä pääntien reunoista 3 s joka kerroksen alussa, yhteensä 3 kertaa molemmissa
reunoissa.
Pääntien reunus: Vaihda puikkoihin nro 3, ota mukaan silmukat apulangalta ja poimi lisäksi silmukat pääntien
päätetyistä silmukoista. Neulo ensimäinen krs sileän kohdalla sileää neuletta ja raglanlinjan kohdalla näin: *1 n,
2 o yhteen, 1 n, 2 o yhteen, 1 n* = n. 104 (108) 112 (116) 116 s. Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n joustinneuletta 7 krs. Päätä s:t.
Viimeistely: Ompele kainalosaumat ja päättele langanpäät. Levitä työ mittoihinsa kosteiden pyyhkeiden väliin
ja anna kuivua.
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