POIKIEN PUUVILLAPUSERO
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko 2-4-6 v
Neuleen mitat vaatteen ympärys: 60-65-68 cm, pituus:
38-42-46 cm, hihan sisäpituus: 25-27-30 cm
Lanka 200-250-300 g sinistä (4) Lankavan Himalaya
Denim -lankaa (100 % puuvilla, 50 g = n. 140 m).
Puikot 60 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 2,5 ja 3
tai käsialan mukaan.
Joustinneule suljettuna Neulo *1 n, 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein*, toista *-*.
Pintaneule suljettuna Toista 1.-8. krs:ia ruutupiirroksen
mukaan.
Pintaneule tasona Neulo parittomat krs:t ruutupiirroksen mukaan ja parilliset krs:t (= np) kuten silmukat näkyvät.
Tiheys 23 s ja 33 krs = 10 cm
Miehusta Luo ohuemmalle pyöröpuikoille 138-150-156
s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Merkitse sivut = 69+6975+75-78+78 s. Vaihda paksumpi puikko ja neulo pintaneuletta suljettuna ruutupiirroksen mukaan. Kun kappaleen korkeus on 22-26-30 cm, päätä kädentietä varten
krs:n alusta 4 s, kun ennen sivumerkkiä on 4 s, päätä 8
s ja päätä vielä krs:n viimeiset 4 s. Jätä s:t odottamaan
ja neulo hihat.
Hihat Luo ohuemmille sukkapuikoille 36-42-48 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda paksummat sukkapuikot
ja aloita pintaneule tasona. Lisää 1. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s (= neulo s:oiden välinen
lanka kiertäen oikein) ja lisäksi 4 s tasavälein = 42-4854. Lisää sitten molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä vie= neulo s oikealla oikein ja
lä 8-8-7x 1 s joka 8.-8.-12. krs = 58-64-68 s. Vaihda tarnurjalla nurin
7.
vittaessa pyöröpuikko. Kun hihan pituus on 25-27-30 cm
= neulo s oikealla nurin ja
ja olet ruutupiirroksen mukaan kahta kerrosta alempanurjalla oikein
5.
na kuin miehustan viimeinen krs, päätä molemmista reunoista 4 s. Näin mallineule jatkuu oikein. Katkaise lanka. Neulo toinen hiha samoin mutta
älä katkaise lankaa.
3.
Kaarroke Siirrä kpl:t pyöröpuikolle oikeaan järjestykseen ja merkitse niiden reunasilmukat (= 8 merkkiä). Aloita neulominen hihasta (krs:n vaihtumiskohta jää selän puolelle): neu1.
lo kaikilla reunasilmukoilla sileää neuletta ja muilla s:oilla pintaneuletta 2 krs. Aloita sitten
6 s toistuu
raglan kavennukset. 1. krs: *1 o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä
neulomaton s neulotun yli), kun ennen seuraavaa merkkiä on 2 s, neulo 2 o yht.,1 o*, toista *-* vielä 3 kertaa. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs kunnes miehustan korkeus on 34-38-42 cm ja olet viimeksi neulonut ruutupiirroksen parittoman krs:n eli 1., 3., 5., tai 7. krs:n. Siirrä etupääntieltä 13-15-16 keskimmäistä
silmukkaa apulangalle. Jatka pintaneuletta tasona, raglan kavennuksia op:n kerroksilla ja päätä vielä pääntien molemmista reunoista 1x 3 s ja 1x 2 ja 3x 1 s joka 2. krs. Neulo lopuksi 2 krs kaventamatta. Jatka poimimalla pääntien
s:t sukkapuikoille: poimi pääntien reunasta s:t langalla (= työnnä puikko läpi, ota lanka puikolle ja vedä se op:lle) ja
siirrä myös apulangan s:t puikolle. Aloita joustinneule selän puolelta. Kun joustinta on 5,5 cm, siirrä s:t eriväriselle
apulangalle.
Viimeistely Käännä np päälle. Ompele hihojen ja kainaloiden saumat. Silmukoi lopuksi pääntien avoimet s:t kohdakkain joustimen 1. krs:n silmukoihin. Päättele langat ja höyrytä valmis pusero kevyesti.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

