
POIKITTAIN-PUSERO

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S/L, XL/XXL
Neuleen mitat puseron ympärys 130-134 cm, pituus 
edessä n. 50-56 cm ja takana n. 60-66 cm, hihan si-
säpituus 31 cm tasolla mitattuna. Huom: neulos on 
joustavaa.
Lanka 250-300 g turkoosia (451) Lankavan Alize Su-
perwash -lankaa (75 % konepestävä villa, 25 % poly-
amidi, 100 g = 420 m), 200-250 g sinistä (1899) Alize 
Angora Gold Simli Batik -lankaa (75 % akryyli, 10 % vil-
la, 10 % mohair, 5 % metalloitu polyesteri, 100 g = 500 
m) ja vähän apulankaa luomiseen.
Puikot 80 cm pyöröpuikko nro 5,5 tai 6 käsialan 
mukaan
Ainaoikeinneule neulo tasona kaikki krs:t oikein
Sileä neule neulo tasona op:lla oikein, np:lla nurin
Tiheys n. 15 s ja 19 krs = 10 cm

Työohje Neulo pusero 2-kertaisella langalla 
(kirjava+yksivärinen) hihansuusta toiseen. Jos käytös-
säsi on kerijälaite, kertaa langat, jotta niihin tulee vähän 
kierrettä ja meleerauksesta tasainen. 

Hiha Luo 72 s ja neulo ainaoikeinneuletta 5 krs. Merkit-
se keskikohta ja aloita sileä neule.
1. krs: 1 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s neu-
lomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), kun ennen 
merkkiä on 1 s, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka 
kiertäen o), 2 o, lisää 1 s, kun jäljellä on 3 s, neulo 2 o 
yht., 1 o. Toista 1. krs:n kavennukset ja lisäykset joka 8. 
krs vielä 6 kertaa. Jatka sitten vain kpl:n keskellä tehtä-
viä lisäyksiä näin: lisää joka 8. krs vielä kerran ja sitten 
joka 4. krs 8 kertaa. Kun hihan pituus on 31 cm, aloita 
miehusta.

Miehusta Luo viimeksi neulotun (np:n) krs:n loppuun 46-55 s ja samoin seuraavan krs:n loppuun 46-55 s. Neulo 
jatkossa työn molemmissa reunoissa (= helma) 4 s:lla ainaoikeinneuletta ja nosta krs:n 1. s neulomatta. Neulo etu-
kappaleelle lyhennettyjä kerroksia (= viistotettu sivusauma). 
1. krs (op): nosta 1. s neulomatta, 6 o, käänny. 
2. krs (np): Tuo lanka eteen, nosta 1 s nurin neulomatta (= vie puikko s:an oikealta), vie lanka taakse ja kiristä si-
tä alaviistoon niin että ed. krs:n s:n jalat nousevat puikolle (näyttää kuin yhdestä silmukasta olisi tullut kaksi = tupla-
silmukka eli ts), neulo krs loppuun. 
3. krs: neulo ts:an asti, neulo ts o (kuten 1 s), neulo vielä 7 o ja käänny. 
4. krs: kuten 2. krs. Toista 3.-4. krs:ia vielä 4-5 kertaa. Neulo ensin kaikilla s:oilla 1 krs ja tee sitten takakappaleel-
le samanlainen viistotus alkaen np:n krs:lla. Neulo viistotuksen lopuksi 1 np:n krs. Aloita etukappaleella helman ka-
vennukset. Kavenna 4 s:n sisällä 2 o yht. ja toista tällainen kavennus joka 2. krs vielä 14 kertaa. Kun lisäykset kpl:n 
keskellä (= olka) ovat valmiit, neulo vielä 2-4 krs lisäämättä. Ota sitten takakpl:n s:t langalle odottamaan ja neu-
lo etukappale ensin. Luo aluksi apulangalla työn vasempaan reunaan 24 s kaulusta varten. Neulo kauluksen reu-
nassa 4 s:lla ainaoikeinneuletta kuten helmassa ja muilla silmukoilla sileää neuletta. Kun kaulusta on 13,5 cm, olet 
kappaleen keskikohdassa. Laita merkki helman puoleiseen reunaan. Neulo vielä 13,5 cm (= yht. 27 cm) ja viimei-
senä np:n krs, jätä lanka odottamaan. Siirrä etukpl:n s:t langalle ja nosta takakpl:n s:t puikolle. Luo apulangalla 
takakpl:n nurjan krs:n jatkoksi 24 s. Neulo takakappaletta 27 cm ja katkaise lanka. Ota nyt kauluksen s:t (= 2x 24 s) 
langalle ja neulo muilla s:oilla 4-6 krs. Laita merkki kappaleen keskelle. Aloita sitten olan ja etuhelman muotoilu en-
simmäisen puolikkaan peilikuvana.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Olka kun ennen merkkiä on 3 s, kavenna 2 o yht., 2 o, tee yvk ja neulo krs loppuun. Toista tällaiset kavennukset jo-
ka 4. krs vielä 8 kertaa ja sitten joka 8. krs 7 kertaa.

Etuhelma neulo helmamerkin jälkeen yhtä monta senttiä kuin viimeisestä helmakavennuksesta on merkkiin ja lisää 
sitten 4 s:n sisällä 15x 1 s joka 2. krs. Kun lisäykset ovat valmiit, tee sivun viistotus ensin työn oikeaan reunaan. 
1. krs: nosta 1. s neulomatta, 41-48 o, käänny. 
2. krs: tee ts, neulo krs loppuun. 
3. krs: neulo kunnes ennen ts:a on 6 s, käänny. 
4. krs: kuten 2. krs. Toista 3.-4. krs:ia vielä 5-6 kertaa. Neulo sitten kaikilla s:oilla 1 op:n krs näin: päätä krs:n alus-
ta 46-55 s ja neulo krs loppuun. Tee vastaava viistotus alkaen np:n krs:lla. Neulo sitten np:n krs ja päätä sen alusta 
46-55 s. Miehusta on nyt valmis. Neulo toinen hiha ensimmäisen peilikuvaksi eli lisää kavennuskerroksilla molem-
missa reunoissa 2 s:n sisällä 1 s. Kun hihan sileä neule on yhtä pitkä kuin ensimmäisessä hihassa, neulo ainaoi-
keinreunus ja päätä s:t.

Viimeistely Pura apulangat ja silmukoi kauluksen avoimet s:t yhteen. Ompele hihan- ja sivusaumat. Päättele lan-
gat ja höyrytä neule runsaalla höyryllä kannatellen rautaa ilmassa neuleen päällä. Huom. älä laske rautaa neulee-
seen kiinni. Anna kuivahtaa tasolla.


