MOHAIRPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L, XL, XXL
Vaatteen mitat rinnanympärys 96-104-112-120-128
cm, puseron pituus 60-62-64-67-67 cm.
Lanka 200-200–240-280-330 g vaaleansinistä (318)
Lankavan Esito-lenkkimohairia (77 % mohair, 18 %
villa, 5 % polyamidi, 240 g = n. 528 m) ja 100-100130-160-200 g sinistä (1899) Alize Angora Gold Simli Batik -lankaa (75 % akryyli, 10 % villa, 10 % mohair, 5 % polyesteri, 100 g = 500 m).
Puikot 60 cm pyöröpuikot nro 6 ja 8.
1x1-joustinneule neulo ohjeen mukaan.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona neulo op:lla oikein, np:lla nurin.
Tiheys 10,5 s ja 14 krs = 10 cm viimeisteltyä sileää
neuletta.
Etu- ja takakappaleiden alaosa
Neulo ensin etukpl:n halkio. Luo ohuemmalle puikolle 57-61-65-69-73 s ja neulo 3 krs:n joustin tasona.
1. krs: (np) 1 o, *1 s kiertäen eli takareunastaan n,
1 o*, toista *-*, 1 s takareunastaan n, 1 o.
2. krs: 1 o, *1 s takareunastaan o, 1 n*, toista *-*,
1 s takareunastaan o, 1 o. Toista vielä 1. krs. Vaihda paksumpi puikko. Neulo molemmissa reunoissa
2 s:lla ainaoikeinneuletta (= neulo kaikilla kerroksilla
oikein ja nosta krs:n 1. s neulomatta) ja muilla s:oilla
sileää neuletta 10 krs. Katkaise langat. Takakpl:n
halkio: neulo kuten etukpl mutta älä katkaise lankaa.
Yhdistä pyöröneuleeksi: neulo takakpl:n s:t, niiden
jatkoksi etukpl:n s:t ja neulo molemmissa sivuissa
kpl:iden viimeiset ja ensimmäiset s:t o yht. Merkitse
sivut = 2x 56-60-64-68-72 s. Kun työn korkeus on 15
cm, aloita sivun kavennukset.
1. krs: *1 o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli), kun toisen merkin edessä on 3 s, neulo 2 o yht, 1 o*, toista
*-*. Toista kavennukset kun työn korkeus on 25 cm
ja 33 cm = 2x 50-54-58-62-66 s. Aloita kädentien kavennukset kun työn korkeus on 39-41-41-43-43 cm.
Merkitse viimeksi neulottu krs edessä ja takana.
1. krs: Päätä 3 s, neulo kunnes sivumerkin edessä on 3 s, päätä 6 s, neulo krs loppuun. Neulo ensin etukpl.
Etukappale Päätä seuraavalla krs:lla (np) kädentien puolelta 3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2.
krs vielä 0-0-0-1-1x 2 s ja 3-4-5-4-5x 1 s = 38-40-42-44-46 s. Kun kädentien korkeus on 16-16-18-20-20 krs, aloita
pääntie. Merkitse keskimmäiset 6 s.
1.krs: neulo merkkiin asti, päätä 6 s, neulo krs loppuun. Neulo oikea olka ensin. Päätä pääntien puolelta joka 2. krs
vielä 2x 2 s ja 2x 1 s = 10-11-12-13-14 s. Kun kädentien korkeus on 26-26-28-30-30 krs = 19-19-20,5-22-22 cm,
päätä olan puolelta joka 2. krs 1x 5-6-6-6-7 ja 1x 5-5-6-7-7 s. Tee toinen olka peilikuvaksi.
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Takakappale Jatka neulomista oikealla sävyllä. Neulo ensin np:n krs. Tee kädentien kavennukset kuten edessä. Kun kädentien korkeus on 26 krs,
aloita pääntie ja olka. Merkitse pääntietä varten keskimmäiset 10 s.
1. krs: Päätä olalta 5-6-6-6-7, neulo merkkiin asti,
päätä 10 s, neulo krs loppuun.
2. krs: päätä olalta kuten 1. krs:lla, neulo krs loppuun. Päätä pääntien puolelta joka 2. krs vielä 1x
4 s ja sitten olan puolelta loput s:t. Tee toinen olka
peilikuvaksi.
Hiha Luo ohuemmalle puikolle 37-39-41-43-45 s ja
neulo joustin kuten etukpl:lla. Vaihda paksummat
puikot ja neulo 12 krs sileää. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x 3 s, 1x 2-3-3-3-3
s, 0-0-0-0-1x 2 s, 7-7-8-9-8x 1 s, 1x 2 s ja loput 9 s
kerralla. Tee toinen hiha samoin.
Viimeistely Höyrytä kappaleet nurjalta ja venyttele
pituussuunnassa. Ompele olkasaumat. Nosta pääntien s:t paksummalle puikolle, neulo 1 krs oikein, 1
krs nurin ja päätä s:t. Ompele hihojen saumat ja hihat miehustaan. Päättele langanpäät ja höyrytä valmis pusero nurjalta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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