1834 – Aurora raidallinen pusero Mayflower 1 cl.
Koko:
Ympärysmitta cm:
Pituus noin cm:
Väri 12, Merensininen lm:
Väri 16, Vaahtokarkinvalkoinen lm:
Väri 32, Hiekka lm:
Pyöröpuikot (60 cm):
Sukkapuikot:
Lanka:
Neuletiheys:
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Mayflower 1 cl. 75 % villa superwash, 25 % nylon, 210 m pr 50 g
Vaaka 28 s = 10 cm pysty 28 krs:ta= 10 cm.

Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen, suosittelemme neulomaan Knit Pro -puikoilla, jotka ovat
ammattilaisten suosittelema neulomisen ja virkkaamisen työväline.
Ennen neuletyön aloittamista kannattaa lukea läpi koko ohje. On myös hyvä neuloa koetilkku, joka
kostutetaan ja muotoillaan kosteana.
Pusero neulotaan ympäri joustinneuleella, 2 oikein 2 nurin. Kädentieltä ylös olkapäälle neulotaan
edestakaisin. Miehustan ja hihojen alereunaan sekä pääntien reunaan neulotaan 3 krs:ta oikein, jolloin niihin
tulee pieni rullareunus.
Väriä vaihdetaan toisella sivulla. Saadaksesi värinvaihdosta mahdollisimman näkymättömän neulo
ensimmäinen silmukka aina sekä päättyvällä että uudella alkavalla värillä.
Eteneminen.
Taka- ja etukappale.
1: Värillä 12 luonaan pyöröpuikoille
204(232)260(288)316(344)372(400) s. Neulo 3
kerrosta oikein, käännä ja jatka joustinneuleella 2
o 2 n. Koskee kaikkia kokoja.
2: Neulo 5 cm (20 krs:ta) ja neulo raitoja.
Neulo 3 cm (14 krs:ta)) värillä 16
Neulo 2 cm (6 krs:ta)) värillä 12
Neulo 2,5 cm (10 krs:ta) värillä 32
Neulo 2 cm (6 krs:ta) värillä 16
Neulo 1 cm (2 krs:ta) värillä 12
Neulo 3,5 cm (14 krs:ta) värillä 32
Neulo 1 cm (2 krs:ta) värillä 16
Aloita sitten raidat alusta ja neulo yhteensä
32(34)36(38)40(42)44(46) cm.
3: Jaa työ 2 yhtä suureen osaan ja päätä 20 s
kädentielle kummallakin sivulla. Koskee kaikkia
kokoja. Jätä etukappaleen silmukat odottamaan ja
neulo eteenpäin takakappaleen silmukoilla.
4: Neulo 15(17)19(21)23(25)27(29) cm
kädentieltä ja päätä keskimmäiset
36(38)40(42)44(46)48(50) pääntielle.
5: Neulo kumpikin puoli valmiiksi erikseen ja
päätä pääntien puolella 1x2 ja 1x1 s. Jätä
silmukat odottamaan puikolle ja neulo toinen puoli
samalla tavalla. Koskee kaikkia kokoja.
6: Neulo etukappaleen silmukoilla, kunnes on
neulottu 34(36)38(40)42(44)46(48) cm
alareunasta. Aloita V-pääntie päättämällä 1 s joka
toisella kerroksella, kunnes silmukoita on sama
määrä kuin takakappaleen olkapäässä.
Neulo kunnes etukappale on yhtä pitkä kuin
takakappale. Jätä silmukat odottamaan puikolle.
Neulo toinen puoli peilikuvana. Neulo
etukappaleen olkasilmukat yhteen takakappaleen
vastaavien silmukoiden kanssa.

Hihat.
1: Värillä 12 luodaan 62(64)66(68)70(72)74(76) s
sukkapuikoille nro 3. Neulo 3 krs:ta oikein, käännä
ja jatka joustinneuletta samoilla väriraidoilla kuin
miehustassa. Koskee kaikkia kokoja.
2: Neulo 3 cm, koskee kaikkia kokoja. Lisää sen
jälkeen joka 4. krs 8(8)8(10)10(12)12(14) kertaa.
Sen jälkeen lisätään joka 6. krs, kunnes silmukoita
on 112(116)120(124)128(132)136(140. Lisätessä
neulotaan kerroksen viimeinen ja ensimmäinen s
2 kertaa. Lisätyt silmukat neulotaan
joustinneuleella jälkeen päin.
3: Neulo 41(42)43(44)45(46)47(48) cm tai haluttu
pituus.
4: Jaa hiha kahteen yhtä suureen osaan, joissa
on tehty lisäykset. Neulo 4 cm edestakaisin ja
päätä. Koskee kaikkia kokoja.
5: Neulo toinen hiha samalla tavalla.
Viimeistely.
1: Poimi sukkapuikoilla
100(110)120(130)140(150)160(170) s pääntieltä
ja neulo 7 krs:ta nurin, näin reunus rullautuu
nurjalle puolelle päin. Päätä löyhästi.
2: Ompele yhteen hihojen alta. 4 cm ommellaan
yhteen päätettyjen 20 s kanssa.
3: Kostuta pusero ja venytä muotoonsa kosteana.
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