1583 - Raidallinen pusero ja kaulaliina - Mayflower Easy Care.
Koko:

S

(M)

L

(XL)

XXL

(XXXL)

Rinnan ympärys cm:

90

(100)

110

(120)

130

(140).

Pituus cm:

65

(65)

67

(67)

69

(69)

Väri 053, Keski harmaa lm:
Väri 050, Hiekka, lm:
Väri 089, Syvä vihreä lm:
Väri 002, V. sininen lm:
Väri 027, Viininpunainen, lm:
Väri 052, V. harmaa lm:
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Puikot:

3

Pyöröpuikot: 40 cm

3

Sukkapuikot:

-

Lanka:

Mayflower Easy Care. 100 % puhdas villa, 185 m per 50 g.

Neuletiheys:

Vaaka: 28 s = 10 cm. Pysty: 36 krs = 10 cm.

Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, suosittelemme neulomaan Knit Pro puikoilla, jotka ovat
ammattilaisen suosittelema neulomisen ja virkkaamisen työväline.
Ennen aloitusta suositellaan lukemaan koko ohje. Neuleesta on myös hyvä tehdä koepala, joka kostutetaan
ja muotoillaan kosteana.
Raidat seuraavassa järjestykessä: Harmaa (053), beige (050), vihreä (089), v. sininen (002), punainen (027),
v. harmaa (052).
Eteneminen:
yhdellä puolella oikein yhteen ja toisella puolella
Takakappale.
kiertäen oikein yhteen. Neulo kunnes etukappale
1: Luo 120(134)148(162)176(190) s puikoilla nro.
on samanpituinen kuin takakappale. (Muista
3 harmaalla värillä. Neulo 8 krs sileää, aloita
raidat).
4: Neulo toinen puoli peilikuvana.
nurjalla kerroksella, neulo 1 krs oikein (nurja puoli
on oikea puoli). Tämä krs on taitokselle, neulo 8
Hihat.
krs sileää ja 1 krs nurin oikealla puolella.
2: Jatka sileää neuletta keskiharmaalla kunnes
1: Luo 44(46)48(50)52(54) s puikoilla nro. 3 i
taitosreunasta laskettuna on 38(38)42 (42)46(46)
keski harmaalla ja neulo kuten takakappaleessa.
2: Neulo silmukan lisäykset joka 6. krs:n alussa ja
krs.
3: Neulo nyt sama määrä kerroksia seuraaviin
lopussa kunnes työssä on
raitoihin, mutta neulo viimeiseen raitaan (v.
102(106)110(114)118(122) s, aloita
harmaa) vain 34(34) 38(38)42(42) krs, päätä
ensimmäisellä oikein kerroksella reunan jälkeen.
keskimmäiset 40 (45)50(55)60(65) s pääntielle ja
Muista tehdä raidat kuten puserossa.
3: 5 raidan jälkeen päättele. Koskee kaikkia
neulo molemmat puolet loppuun yksi kerrallaan.
4: Päätä vielä 1x2 s pääntielle (koskee kaikkia
kokoja.
kokoja). Päätä viimeiset olkapäille. Neulo toinen
Viimeistely.
puoli peilikuvana.
1: Ompele olkapää- ja hihasaumat.
Etukappale.
2: Ompele sivusaumat 4 ensimmäisen raidan
1: Neulo kuten takakappale kunnes työssä on 4
kohdalla.
3: Kiinnitä hihat viimeisten 2 raidan kohdalle.
raitaa; lopeta vaalean sinisellä. Koskee kaikkia
4: Laita 2 s puikolta puseron eteen puikolle nro. 3
kokoja.
2: Jaa työ: Laita keskimmäiset 2 s apupuikolle ja
ja luo 160(166)172(178)184(190) kaula-aukon
neulo molemmat puolet loppuun yksi kerrallaan.
ympärille. HUOM! Etttä molemmissa
3: Neulo 1 s pääntielle ja neulo 2 s yhteen tämän
etukappaleissa on yhtä monta silmukkaa.
5: Neulo 1 krs nurjaa, 8 krs oikein, neulo jokaisella
sisäpuolella, vaihdellen joka 2. ja joka 4. krs:lla
kunnes puikoilla on sama määrä silmukoita kuin
krs:lla 2 s yhteen 2 keskimmäisen silmukan
takakappaleen olkapäällä. Neulo kaula-aukon
(ennen ja jälkeen). Yhdellä puolella oikein yhteen

ja toisella puolella kiertäen oikein yhteen. Neulo 1
krs nurjaa, neulo 7 krs oikein, samanaikaisesti
lisää joka toisella kerroksella 1 s kahden
keskimmäisen silmukan ennen ja jälkeen.
Päättele löysästi.
6: Käännä kaulus ja ompele se nurjalle puolelle.
7: Päättele langanpäät. Kostuta pusero ja
muotoile kosteana.
Kaulaliina.
2 kerää molempia värejä.
1: Luo 125 s puikoilla nro. 3 ja neulo
joustinneuletta (1 o, 1 n).
2: Neulo raitoja kuten puserossa haluttuun
pituuteen ja päättele löysästi.

