PUNOSNEULEPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko XS-S-M-L-XL-XXL
Vaatteen mitat puseron ympärys 79-88-98-106-116125 cm, puseron pituus 54-56-58-60-62-64 cm
Lanka 350-400-450-500-550-600 g syklaaminpunaista (17) Lankavan Rozetti Naturel Cotton -lankaa (100 %
puuvilla, 100 g = 165 m).
Puikot pyöröpuikot nro 3 ja 5.
Joustinneule suljettuna Neulo kokoajan *2 n, 2 o*.
Joustinneule tasona 1. krs *2 o, 2 n*, toista *-*, 2 o. 2.
krs: *2 n, 2 o*, toista *-*, 2 n.
Punosneule suljettuna
1. krs: *lk, ota 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o
yht., 1 o, neulo apupuikolta 2 o*, toista *-*. Huom. merkitse krs:n 1. lk.
2.-4. krs: Neulo oikein.
5.krs: Aloita 2 s ennen merkkiä (= ed. krs:n 1. lk) ja
neulo *lk, ota 3 s apupuikolle työn taakse, 2 o, neulo
apupuikolta 2 s o yht., 1 o*, toista *-*. Huom. merkitse
krs:n 1. lk.
6.-8. krs: Neulo oikein.
9. krs: 3 o (= merkitty lk-silmukka ja 2 seuraavaa s:aa),
*lk, ota 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o yht., 1 o ja
apupuikolta 2 o*, toista *-*. Huom. merkitse krs:n 1. lk.
Toista 2.-9. krs:ia.
Punosneule tasona
1. krs: 1 o, *ota 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o
yht., 1 o ja apupuikolta 2 o, lk*, toista *-*. Jätä viimeinen
lk tekemättä ja neulo 1 o.
2.-4. krs: Neulo 3 krs sileää neuletta (oikealla oikein ja
nurjalla nurin). Huom. neulo myös krs:n 1. s.
5.krs: 3 o, lk, *ota 3 s apupuikolle työn taakse, 2 o, neulo apupuikolta 2 o yht., 1 o, lk*, toista *-* ja neulo krs:n
viimeiset s:t 3 o.
6.-8. krs: Neulo 3 krs sileää neuletta. Toista 1.-8. krs:ia.
Neulo myös krs:n 1. s.
Ainaoikeinneule suljettuna Neulo vuoroin 1 krs nurin ja 1 krs oikein.
Tiheys 21,5 s ja 24 krs = 10 cm venyttämätöntä punosneuletta. 16 s = 10 cm avattua joustinneuletta.
Työohje Luo ohuemmille puikoille 136-152-168-184-200-216 s ja neulo joustinneuletta suljettuna 8 cm (aloita 2 n).
Neulo sitten 1 krs oikein ja lisää samalla 1 s jokaiseen 2 o -joustinraidan jälkimmäiseen s:aan = 170-190-210-230250-270 s. Vaihda paksummat puikot ja neulo vielä 2 krs:sta oikein. Neulo punosneuletta suljettuna 27-28-29-3031-32 cm. Neulo viimeisen ristiineulomiskrs:n jälkeen vielä 3 krs sileää neuletta ja siirrä sitten merkityn lk-silmukan
oikealta puolelta 85-95-105-115-125-135 s apulangalle. Jatka toisen puolen s:oilla punosneuletta tasona. Neulo ensin vuorossa oleva ristiinneulomiskrs (= 1. tai 5.krs) ja luo krs:n loppuun 1 s saumanvaraksi (huom. krs:n alussa
olevasta lk-silmukasta tulee toisen kädentien saumanvarasilmukka).

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

27-28-29-30-31-32
8

Hiha Luo ohuemmille puikoille 54-58-62-66-70-74 s.
Neulo joustinta 5 krs. Lisää 2. ja 4. krs:lla työn molempiin reunoihin 1 s = 58-62-66-70-74-78 s.
Päätä sitten pyöriötä varten molemmissa reunoissa joka 2. krs XS: 1x 4 s, 7x 3 s,
S: 2x 4 s, 5x 3 s, 1x 4 s,
M: 1x 5 s, 1x 4 s, 5x 3 s, 1x 5 s, L: 1x 5 s, 1x 4 s, 6x 3
s, 1x 4 s,
XL: 2x 5 s, 6x 3 s, 1x 5 s ja loput 8 s kerralla.
XXL: 2x 5 s, 1x 4 s, 4x 3 s, 1x 4 s, 1x 5 s ja loput 8 s
kerralla. Päätä s:t niin löyhästi, että pyöriön reuna jää
joustavaksi. Neulo toinen hiha samoin.

5-5-51,5 6-6-6

8-10-11,513,5-15-17
19-20-2122-23-24

Neulo kädentietä varten 19-20-21-22-23-24 cm. Neulo
viimeisen ristiinneulomiskrs:n jälkeen näin:
1. krs (np): nurin.
2. krs: neulo oikein ja kavenna samalla jokainen lk-silmukka seuraavan s:n kanssa 2 o yht.
3. krs: päätä molemmista reunoista olan 13-18-21-2629-34 s. Siirrä pääntien s:t apulangalle. Yhdistä olkasaumat. Poimi pääntien s:t pienemmille puikoille ja neulo ainaoikeinneuletta suljettuna 6 krs. Päätä s:t.

17-18-1920-21-22

20-22-24,526,5-29-31

Viimeistely Ompele hihojen saumat ja merkitse pyöriön keskikohta. Kiinnitä hihat miehustaan virkkaamalla.
Puolita tätä varten n. 1 m lankaa. Aseta hihan ja miehusta op:t vastakkain. Neulaa hihan keskimerkki olkasaumaan
ja sauma kädentien juureen. Kiinnitä hiha miehustaan tasaisesti syöttäen. Tee sauma miehustaan kahden reunimmaisen s:n väliin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

