ROOSA AALTO-PUSERO
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko XS/S-M/L-XL/XXL
Vaatteen mitat
vartalon ympärys 100-118-136 cm
puseron pituus 33-38-43 cm
hihan sisäpituus 42,5-42,5-42,5 cm
Lanka 350-450-550 g Lankavan Sohvi-lankaa (100 %
villa, 100 g = 190 m).
Puikot pyöröpuikko ja pitkät puikot Nro 4,5
Mallineuleet
Aina oikein -neule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileä neule
osittainneuleena: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin
ohjeen mukaan. Osittainneule muodostuu aaltomaisesti
kaartuvista 5 s:n raidoista, joiden välissä on pudotettu
lk. Huom. langankiertoja ei neulota, vaan edellisen krs:n
lk pudotetaan aina puikolta ja tilalle tehdään uusi lk. 1
mallikerta = 1 vasemmalle ja 1 oikealle kaartuva kuvio.
Tiheys 12 s ja 24 krs = 10 cm pestyä neulosta
Työohje Pusero neulotaan poikittain yhtenä kappaleena
hihasta hihaan. Ensimmäisen hihan jälkeen luodaan
miehustaa varten silmukoita työn molempiin reunoihin.
Miehustan molemmissa reunoissa neulotaan 5 s aina
oikein -neuletta (= puseron helmat). Miehustan keskelle
neulotaan 2 mallikertaa korkea venepääntie. Miehustan
jälkeen päätellään miehustaan luodut s:t ja neulotaan toinen hiha. Luo pyöröpuikoille 55-67-67 s ja neulo ensin tasona 7 krs aina oikein -neuletta (= 1. hihansuu). Aloita sitten hihan osittainneulonta aloituskuvion ohjeella.
Aloituskuvio: Neulo ensin 3 s:n reuna seuraavasti. 1.krs: Op. 4 o, käänny. 2.krs: Np. Tee ylivetokavennus nurin
(nosta 1 s neulomatta, 1 n, vedä nostettu s neulotun yli), 2 n. 3.-6.krs: Neulo 3 s:lla sileää neuletta. Siirry seuraavaan silmukkaryhmään. 1.krs: Op. 3 o, lk, 6 o, käänny. 2.krs: Np. Tee ylivetokavennus, 4 n, pudota ed. krs:n langankierto ja tee uusi lk, 3 n. 3.-6.krs: Neulo näillä 8 s:lla sileää neuletta, pudota samalla aina ed. krs:n lk ja tee uusi
lk samaan kohtaan. Siirry seuraavaan s.ryhmään. 1.krs: Op. 3 o, pudota ja tee lk, 5 o, lk, 6 o, käänny. 2.krs: Np.
Tee ylivetokavennus, 4 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk ja käänny. Huom. pudotettuja langankiertoja tulee aina 7
kpl. 3.-6.krs: Neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee samalla lk:t. Siirry seuraavaan s.ryhmään. 1.krs*: Op. *5 o, pudota
ja tee lk, 5 o, lk, 6 o, käänny. 2.krs: Np. Tee ylivetokavennus, 4 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk, käänny. 3.-6.krs:
Neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee samalla lk:t.* Toista *-* 6-8-8 kertaa. Vasemmassa reunassa on nyt 3 s neulomatta. Siirry viimeiseen s.ryhmään. 1.krs: Op. 5 o, pudota ja tee lk, 5 o, lk, 3 o, käänny. 2.krs: Np. 3 n, pudota ja
tee lk, 5 n, pudota lk, käänny. 3.-7.krs: Neulo 8 s:lla sileää, pudota ja tee samalla lk:t.
Neulo reuna: 3 n, pudota lk, käänny ja neulo 3 s:lla vielä 3 krs sileää neuletta (= yht. 4 krs).
Oikealle kaartuva kuvio: Neulo 3 s:lla vielä 6 krs sileää neuletta. Reunassa on nyt yht. 10 krs. Siirry seuraavaan
s.ryhmään. 1. krs: Np. 3 n, lk, 5 n, käänny. 2.-6.krs: Neulo 8 s:lla sileää neuletta, pudota ja tee samalla lk:t. Siirry
seuraavaan s.ryhmään. 1. krs: Np. 3 n, pudota ja tee lk, 5 n, lk, 5 n, käänny. 2. krs: Op. 5 o, pudota ja tee lk, 5 o,
pudota lk, käänny. 3.-6.krs: Neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee samalla lk:t. Siirry seuraavaan s.ryhmään. 1. krs:
Np. *5 n, pudota ja tee lk, 5 n, lk, 5 n, käänny. 2. krs: Op. 5 o, pudota ja tee lk, 5 o, pudota lk ja käänny. 3.-6.krs:
Neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee samalla lk:t.* Toista *-* 6-8-8 kertaa. Oikeassa reunassa on nyt 3 s neulomatta.
Siirry viimeiseen s.ryhmään. 1. krs: Np. 5 n, pudota ja tee lk, 5 n, lk, 3 n, käänny. 2. krs: Op. 3 o, pudota ja tee lk, 5
o, pudota lk, käänny. 3.-7.krs: Neulo 8 s:lla sileää, pudota ja tee lk:t. Neulo reuna: 3 o, pudota lk, käänny ja neulo 3
s:lla vielä 3 krs sileää neuletta (= yht. 4 krs).

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

21-24,5-24,5

33-38-43

Vasemmalle kaartuva kuvio: Neulo 3 s:lla vielä 6
11
krs sileää neuletta. Reunassa on nyt yht. 10 krs. Siirry
seuraavaan s.ryhmään. 1.krs: Op. 3 o, lk, 5 o, käänny.
neulomissuunta
Neulo 8 s:lla sileää vielä 5 krs (yht. 6 krs), pudota ja tee
samalla lk:t. Siirry seuraavaan s.ryhmään. 1.krs: Op. 3
o, pudota ja tee lk, 5 o, lk, 5 o, käänny. 2. krs: Np. 5 n,
pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk, käänny. 3.-6.krs: Neulo
42
10 s:lla sileää, pudota ja tee samalla lk:t. Siirry seuraavaan s.ryhmään. 1.krs: Op. *5 o, pudota ja tee lk, 5 o,
lk, 5 o, käänny. 2. krs: Np. 5 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk, käänny. 3.-6.krs: Neulo 10 s:lla sileää, pudota
ja tee samalla lk:t.* Toista *-* 6-8-8 kertaa. Vasemmassa reunassa on nyt 3 s neulomatta. Siirry viimeiseen
s.ryhmään. 1.krs: Op. Neulo 5 o, pudota ja tee lk, 5 o,
25-29,5-34
lk, 3 o, käänny. 2.krs: 3 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota
lk ja käänny. 3.-7.krs: Neulo 8 s:lla sileää, pudota ja tee
samalla lk:t. Neulo reuna: 3 n, pudota lk, käänny ja neulo 3 s:lla vielä 3 krs sileää neuletta (= yht. 4 krs).

Toista oikealle ja vasemmalle kaartuvat kuviot yht. 4 kertaa (= 4 mallikertaa). Aloita miehustan neulominen lisäämällä silmukoita: luo pitkälle puikoille 14-14-20 s, neulo 1 krs nurin ja siirrä uudet s:t pyöröpuikoille työn oikeaan
reunaan. Neulo ensin uusien s:den alkuun 5 s:n reuna (= etukpl:n helma) seuraavasti: Neulo 6 o, käänny. Tee ylivetokavennus o, 4 o, käänny. Neulo näillä 5 s:lla vielä 4 krs aina oikein neuletta (= yht. 6 krs). Jatka sitten aloituskuvion ohjeella tähdellä merkitystä krs:sta mutta neulo 5 reunas:lla aina oikein neuletta. Kun olet neulonut miehustan
viimeiset 2 s ja hihan 3 reunas 5 s:n ryhmäksi, jatka hihan silmukoilla mallineuletta vasemmalle kaartuvan kuvion
ohjeella. Jätä kpl odottamaan, kun vasemmassa reunassa on 3 s neulomatta. Luo pitkille puikoille 14-14-20 s,
neulo 1 krs nurin ja siirrä uudet s:t pyöröpuikoille työn vasempaan reunaan. Neulo sitten hihan 3 reunas:n jatkoksi
3 uutta s:aa, käänny, tee ylivetokavennus n ja neulo 4 n, jne. Jatka mallineuletta aloituskuvion ohjeella mutta neulo
krs:n lopussa 5 reunas:lla 10 krs aina oikein neuletta (= takakpl:n helma). Aloita pääntie, kun miehustassa on 1,5-22,5 mallikertaa: neulo ensin työn toisen puoliskon silmukoilla (= 7-8-9 aaltoraitaa) 2 mallikertaa ja pääntien reunaan
samalla 10 krs:n sijasta 12 krs. Neulo sitten toisen puoliskon silmukoilla samoin 2 mallikertaa. Jatka kaikilla s:lla
kunnes miehustan korkeus on 5-6-7 mallikertaa. Aloita sitten miehustan s:den päättäminen oikeasta reunasta seuraavasti: 1.krs: Op *5 o, lk*, toista *-* 2-2-3 kertaa, 2 o, käänny. 2.krs: Neulo s:t nurin ja lk:t kiertäen nurin, käänny.
3. krs: päätä 14-14-20 s (pääteltyjen s:den jatkoksi jää hihan 3 reunas:aa). Merkitse kpl:n vasempaan reunaan 1.
hihan vasenta reunaa vastaava kohta. Aloita hihan neulominen työn oikeasta reunasta 3:lla reunas:lla vasemmalle kaartuvan kuvion ohjeella. Jatka merkitystä kohdasta krs loppuun seuraavasti: 1.krs: 2 o, lk, *5 o, lk*, toista *-*
1-1-2 kertaa, 5 o, käänny. 2.krs: Neulo s:t nurin ja lk:t kiertäen nurin merkkiin asti, käänny. 3.krs: päätä 14-14-20
s. Neulo hihan kesken jäänyt vasemmalle kaartuva kuvio loppuun ja jatka mallineuletta kunnes hihassa on 4 mallikertaa. Neulo lopuksi hihansuu. 1.krs: 3 o, lk, *5 o, lk*, toista *-* 8-10-10 kertaa, 3 o. 2.krs: Neulo s:t oikein ja lk:t
kiertäen oikein. Neulo vielä 6 krs aina oikein -neuletta ja päätä s:t oikein neuloen.
Viimeistely: Päättele langanpäät ja höyrytä kappale sileäksi. Ompele saumat ohuemmalla villalangalla. Ompele
ensin hihansaumat vuoropistoin reunimmaisten silmukoiden keskeltä, jolloin hihan saumaan tulee 5 s:n ehjä aaltoraita. Silmukoi sivusaumat. Virkkaa pääntien reunaan 1 ps-krs. Aloita pääntien kulmasta ja virkkaa ps:t np:lta
kahden reunimmaisen s-rivin keskelle. Höyrytä saumat, käännä np päälle ja pese pusero 30 °C villapesussa tai
hienopesussa. Käytä villapesuainetta ja huuhteluainetta. Huom. Pesuohjelmissa on eroja. Kokeile eri ohjelmia aina
ensin mallineuloksen koetilkuilla. Neuloksen on tarkoitus vanua vain lievästi. Silmukoiden tulee pesun jälkeen erottua selvästi. Kuosittele kappale tasaiselle alustalle kuivumaan. Höyrytä valmis pusero kevyesti.
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