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Jäiden lähtö
Pirjo Brax

Pellavalankaa (300)350(400)450g (100g/280m)
esim. Punta Jarns Montoja Beach Solid
Pyöröpuikot: (2 kpl) 40cm nro 2 ja 80cm nro 2
Tiheys: 10 cm = 25s ja 37krs sileässä neuleessa
Koko: (M) L (XL) XXL
Pituus olalta mitattuna noin 79 cm
Rinnan ympärys arviolta (98)106(118)132cm

Tämä hyvin istuva kesäinen pusero on tehty pellavalangasta yhtenä palana, ylhäältä alkaen. Olka-, rinta- ja
kainalomuodot on kätketty pitsimäisiin lisäys-ja kavennusraitoihin. Helmavaihtoehdot ovat suorahko tai
polvekkeellinen helma ja hihavaihtoehdot hihaton tai puolipitkä hiha. Lopussa on vain lankojen päättelyä.

Ohje:
Pääntie: Luo 40cm pyöröpuikolle (169)177(185)185 silmukkaa ja neulo kerros oikein, käännä työ, neulo
kerros oikein ja lisää samalla neulemerkki joka (42)44(46)46 silmukan jälkeen. Sulje renkaaksi neulomalla
kerroksen viimeinen ja ensimmäinen silmukka yhteen. Varo neuleen kiertymistä itsensä ympäri. Aloita
mallineule. Kerros alkaa takaa keskeltä.
Mallineule, olkapäät:
1. Lisäyskerros: *1o, lk, (41)43(45)45o, m, lk.* Toista *-* vielä 3 kertaa
2. Välikerros: oikein.
Toista näitä kahta kerrosta niin, että sileän neuleen alueeseen tulee aina 2 silmukkaa lisää (eli 3.krs = 1o, lk,
(43)45(47)47o, lk). Langankierrot tulevat aina samaan kohtaan keskelle eteen ja taakse ja olkapäille.
Neulo kunnes langankiertokerroksia on (16)19(22)22 ja kappale ulottuu reilusti olkapään reunan yli,
(16)19(22)22 lisäysreikää rivissä. Silmukoita on yht. (296)328(360)360. Lopeta langankiertolisäykset
olkapäillä, mutta jätä olkapäälle neulemerkki ennen keskisilmukkaa. Jatka lisäyksiä edessä ja takana. Vaihda
tarvittaessa pidempään pyöröpuikkoon.
Kainalolisäykset: Kun langankiertokerroksia on yht. (19)22(25)26 (laske reiät keskellä). Työssä on
(308)340(372)376s. Neulo kerros oikein ja lisää samalla puuttuvat neulemerkit seuraavasti: (48)53(58)59o,
lisää merkki, (29)32(35)35o, olkamerkki, (29)32o(35)35, lisää merkki, (48)53(58)59o, merkki, (48)53(58)59o,
lisää merkki,(29)33(35)35o, olkamerkki, (29)31(35)35o, lisää merkki, (48)53(58)59o, merkki.
Seuraavalla kerroksella aloita sileän neuleen keskellä langankiertolisäykset ennen merkkiä ja neulo merkin
jälkeen 1o, lk-lisäys. Tee edessä ja takana langankiertolisäykset kuten ennenkin. Olkapäillä ei enää lisätä.
1. lisäyskerros silmukka silmukalta: 1o, lk, (47)52(57)58o, lk, m, 1o, lk, (28)31(34)34o, m, (29)32(35)35o, lk,
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m, 1o, lk, (47)52(57)58o, lk, m, 1o, lk, (47)52(57)58o, lk, m, 1o, lk, (28)32(34)34o, m, (29)31(35)35o, lk, m,
1o, lk, (47)52(57)58o, lk.
Neulo seuraava kerros oikein. Jatka tekemällä vastaavat lisäykset joka toisella kerroksella, joka toinen
kerros neulotaan oikein.
Vartalo-osa, valmistelu: Kun langankiertokerroksia on yht. (23)27(31)36 (laske reiät keskeltä), neulo kerros
oikein (356s)(400s)(444s)496s ja neulo samalla hihan silmukat omille pyöröpuikoilleen (tai siirrä ne
neulomisen jälkeen apulangalle) seuraavasti: Neulo oikein ensimmäisen kainalolisäyksen keskisilmukkaan.
*Neulo keskisilmukka, mutta älä pudota puikolta. Ota uusi puikko(40cm) ja neulo keskisilmukka uudestaan
takareunasta oikein, neulo seuraavaan kainalolisäyksen keskisilmukkaan ja neulo se, mutta älä pudota
puikolta. Ota varsinainen työssä oleva puikko, neulo keskisilmukka takareunasta oikein*, neulo seuraavaan
kainalolisäyksen keskisilmukkaan. Toista *-* kerran ja neulo sitten kerros loppuun.
Seuraavalla lisäyskerroksella hihasilmukat jäävät odottamaan ja neulotaan vain vartalo-osan silmukoilla.
Luo kainaloon (11)11(13)13 lisäsilmukkaa väliaikaisella aloituksella (esim. virkkaa erivärisellä langalla 1315kjs ja nosta nurjan solmuista(11)11(13)13s puikolle). Edessä ja takana jatketaan langankiertolisäyksiä.
Neulo kerros oikein. Seuraavalla lisäyskerroksella aloitetaan lisäykset myös sivuilla. Jotta työ ei kuitenkaan
enää levenisi, aloitetaan sileän neuleen keskellä kavennukset seuraavasti.
Vartalo/vyötärö-osa: Neulo seuraavan ohjeen mukaan ja lisää puuttuvat neulemerkit m-merkkien kohdalle.
1. lisäys/kavennuskerros silmukka silmukalta: m, 1o, lk, (29)33(37)41o, 2o.yht, m, 2t.yht, (29)32(36)40o,
lk, (lisää merkkikainaloon)m, 1o, lk, (29)32(36)40o, 2o.yht, m, 2t.yht, (29)33(37)41o, lk, m, 1o, lk,
(29)33(37)41o, 2o.yht, m, 2t.yht, (29)32(36)40o lk, (lisää merkki kainaloon)m, 1o, lk, (29)32(36)40o, 2o.yht,
m, 2t.yht, (29)33(37)41o, lk. Neulo seuraava kerros oikein.
Jatka tekemällä lisäykset ja kavennukset kohdallaan m-merkkien molemmille puolille joka toisella
kerroksella. Jätä kuitenkin takakappaleella toisen kavennus/lisäyskerroksen kavennukset tekemättä (näin
vältetään pussin muodostus taakse).
Kun kavennuksien alusta mitattuna on tehty n. 10-12cm, jatka lisäyksiä, mutta jätä seuraavalla kerroksella
kavennukset väliin. Tee sitten pari normaalia kavennus/lisäyskerrosta ja jätä sitten kavennukset taas
tekemättä. Jokainen väliin jätetty kavennuskerros leventää puseron helmaa 8 silmukan (n.2,5cm) verran.
Mallipuserossa on jätetty väliin kaksi kavennuskerrosta, mutta jos haluat leveämmän helman, voit jättää
tekemättä useammankin, ei kuitenkaan peräkkäisillä kerroksilla.
Helma: Jos jatkat helmaan asti näin, saat voimakkaan siksak-helman. Jos haluat samanlaisen, tasaisemman
helman niin kuin mallissa (kuva viim. sivulla), ala siirtää lisäyslangankiertojen paikkaa seuraavasti: Tee
seuraavalla kerroksella langankierto yhtä silmukkaa aikaisemmin, neulo 3 oikein, tee langankierto (= lk, 3o,
lk). Jokaisella lisäyskerroksella tästä eteenpäin lisäysten väliin tulee 2 silmukkaa lisää ja lisäysreikäraita
jakautuu kahtia. Kavennukset tehdään kuten ennenkin. Sopivan aloituskohdan voit määritellä, kun kerrot
kahdella silmukkamäärän, joka on yhden kavennus- ja lisäysraidan välissä. Tämä luku on helmaan vielä
tarvittavien kerrosten määrä. (L koossa 2x37s=74 krs. 74:3,7(kerrostiheys)=20 eli helma aloitetaan, kun
20cm lopullisesta pituudesta puuttuu.) Jatka lisäyksiä näin kunnes lisäysraita saavuttaa kavennusraidan.
Neulo lopuksi kerros nurin, kerros oikein ja päättele silmukat sitten nurin neuloen.
Hiha: Pura väliaikainen aloitus kainalosta ja nosta silmukat (12)12(14)14 puikolle. Siirrä (6)6(7)7
oikeanpuoleista kainalosilmukkaa hihassa kiinni olevalle puikolle ja lisää työhön merkki. Neulo loput
kainalosilmukat (6)6(7)7, sitten olkasilmukat (58)75(83)91 ja lopuksi kainalosilmukat (6)6(7)7.
Hihaton: Neulo 2 kerrosta oikein. Jos kädentie tuntuu suurelta, voit toisella kerroksella kaventaa silmukoita
kainaloissa. Neulo kerros nurin, kerros oikein ja päättele silmukat nurin neuloen.
Puolipitkä hiha: Neulo 4 kerrosta oikein. Seuraavalla kerroksella, tee kavennus ennen merkkiä ja merkin
jälkeen: 2o.yht, merkki, 2t.yht.
Tee kavennus joka 6 kerroksella yhteensä 5 kertaa. Kun jäljellä on (70)77(85)95s, jatka ilman kavennuksia.
Kun hiha on kainalosta mitattuna 16cm, neulo kerros nurin, kerros oikein ja päättele silmukat nurin
neuloen.
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Pääntie: Nosta pääntien sisäpuolen ensimmäisen nurjan kerroksen ylemmät ”solmut” puikolle. Neulo
kerros oikein. Kavenna seuraavalla kerroksella lisäysraitojen kohdalla edessä, takana ja olalla 2s seuraavasti:
nosta 1s neulomatta, 2o.yht, vedä nostettu yli. Neulo kerros oikein. Päättele silmukat nurin neuloen.
Viimeistely: Päättele langat hyvin nurjan puolen silmukoihin. Kastele neule ja oio mittoihinsa.
Lyhennykset:
o = oikea silmukka
n = nurja silmukka
lk = langankiertolisäys
m = neulemerkki
2o.yht = neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen
2t.yht = nosta 2 silmukkaa erikseen oikein neulomatta, neulo ne takareunoista yhteen.
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