POIMUPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko XS-S-M-L-XL-XXL
Vaatteen mitat vartalon ympärys 84-92-100-108-116124 cm ja puseron pituus 56-58-60-62-62-64 cm
Lanka 250-300-350-400-500-550 g vaaleanpunaista
(4312) Lankava Oy:n Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g
= 110 m)
Pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 3 ja 4 tai käsialan
mukaan
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna: *Neulo 1 s kiertäen oikein, 1 n.*
Toista *-*.
Sileä neule suljettuna: Neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona: 1.krs: Neulo oikein. 2.krs: Neulo
nurin. Toista krs:ia 1.-2.
Tiheys 22 s ja 28 krs = 10 cm höyrytettyä neuletta puikoilla nro 4
Etu- ja takakappaleiden alaosa Luo ohuemmille puikoille 192-208-224-240-264-280 s ja neulo joustinneuletta suljettuna 6 krs. Aloita sileä neule ja lisää silmukoita.
1.krs: *1 o, neulo 1 s etu- ja takareunastaan oikein*,
toista *-* krs loppuun. Vaihda paksummat puikot ja neulo 7 krs sileää. Vaihda ohuemmat puikot ja kavenna lisätyt s:t: *1 o, kavenna 2 s o yhteen*, toista *-* krs loppuun. Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää. Kun
työn korkeus on 8 cm, merkitse sivut.
1.krs: *1 o, 2 o yhteen, neulo kunnes merkin edessä on
3 s, tee ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo 1
o, nosta neulomaton s neulotun yli), 1 o*, toista *-*. Toista kavennukset vielä 2 kertaa joka 17. krs. Neulo 5 cm
sileää ja aloita sitten sivun lisäykset. Lisää 1 s:n sisällä
sivumerkeistä 1 s neulomalla silmukoiden välinen lanka
kiertäen oikein (+ 4 s). Toista lisäykset vielä 2 kertaa joka 6. krs (= alkuperäinen s-luku).
Kun kappaleen korkeus on 33-35-35-36-34-34 cm, aloita kädentie. 1.krs: Päätä 2-3-5-5-5-6 s, neulo kunnes merkin
edessä on 2-3-5-5-5-6 s, päätä 4-6-10-10-10-12 s, neulo krs loppuun. Neulo ensin toinen puoli.
Takakappaleen yläosa 1.krs: (np) Päätä 2-3-5-5-5-6 s, neulo krs loppuun. Päätä molemmissa reunoissa joka 2.
krs vielä XS-L: 0-1-1-3x 1 s = 92-96-100-104 s, XL-XXL: 1x 2 s ja 4x 1 s = 108-116 s. Kun kädentien korkeus on
6-6-8-12-14-16 krs, lisää molemmissa reunoissa 2 s:n sisällä 1 s. Toista lisäykset joka 2. krs vielä 15 kertaa = 124128-132-136-140-148 s. Kun kädentien korkeus on 15-15-16-17-18-19 cm, viistoa olka.
Päätä molemmissa reunoissa olan puolelta joka 2. krs XS-S: 9x 3 s, 2x 5 s ja 1x 4-6 s, M-L: 10x 3 s, 3-4x 5-4 s,
XL-XXL: 11-12x 2 s, 2x 6 s, 2x 7 s. Kun kädentien korkeus on 20-20-21-22-23-24 cm, aloita pääntie. Päätä kappaleen keskeltä 20 s ja neulo toinen puoli ensin. Päätä pääntieltä joka 2. krs vielä 2x 5 s ja 1-1-1-2-2-4x 1 s. Tee toinen puoli peilikuvaksi.
Etukappaleen yläosa Aloita np:n krs:lla. Tee kuten takakappale, mutta aloita pääntie, kun kädentien korkeus on
11-11-12-13-14-15 cm. Päätä kappaleen keskeltä 16 s ja tee toinen puoli ensin. Päätä pääntieltä joka 2. krs vielä
4x 2 s ja 5-5-5-6-6-8x 1 s.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulle.

Pääntie Yhdistä olkasaumat. Poimi pääntien s:t ohuemmalle puikolle ja neulo 1 krs sileää neuletta. 2.krs: *1 o,
neulo 1 s etu- ja takareunastaan oikein*, toista *-* krs
loppuun. Vaihda paksummat puikot ja neulo 6 krs sileää
neuletta. Vaihda ohuemmat puikot ja kavenna lisätyt s:t:
*1 o, kavenna 2 s o yhteen*, toista *-* krs loppuun. Neulo 5 krs joustinneuletta ja päätä s:t.
Hihansuut Aloita sivusauman kohdalta ja poimi hihan
reunasta silmukat virkkauskoukun avulla: vie koukku oikealta puolelta jokaisen silmukan sisäreunan läpi ja vedä lanka koukulle. Kun koukulla on n. 20 s siirrä ne
puikolle. Neulo ensin 1 krs sileää neuletta. 2.krs: Neulo sivusauman molemmilla puolilla 4 s o ja neulo muilla s:illa *1 s etu- ja takareunastaan oikein, 1 o*. Vaihda
paksummat puikot ja neulo 7 krs sileää neuletta. Vaihda ohuemmat puikot ja kavenna kaikilla s:lla 2 o yhteen.
Neulo 5 krs joustinneuletta ja päätä s:t. Neulo toinen hihansuu samoin. Päätä langanpäät ja höyrytä neule.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

