AALTO-PUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S/M, L/XL
Neuleen mitat rinnanympärys 116-136 cm, puseron pituus n. 67 cm, hihan sisäpituus 42 cm tasolla.
Lanka 550-600 g valkaisematonta (1012) Unni-lankaa (100 % villa, n. 1 kg = n. 1400 m), kokoamiseen vähän ohutta villalankaa esim. valkaisematonta (01) Alize
Superwash -sukkalankaa (75 % villa, 25 % polyamidi,
100 g = 420 m) ja vähän apulankaa miehustan s:oiden
luomiseen.
Puikot 80 cm pyöröpuikko nro 5 tai käsialan mukaan.
Apupuikoksi saman paksuinen pyöröpuikko tai pitkät
puikot.
Muuta virkkauskoukku nro 3.
Ainaoikeinneule Neulo tasona op:lla ja np:lla oikein.
Osittainneule Neulo sileää neuletta tasona ohjeen mukaan. Neulos muodostuu 5 s:n kaarevista raidoista, joiden välissä on pudotetut lk:t. 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. 0,5 mallikertaa = 1 oikealle
tai vasemmalle kaartuva kuvio.
Tiheys n. 10,5 s ja 22 krs pestyä, höyrytettyä neulosta = 10 cm.
Työohje Pusero neulotaan hihansuusta toiseen. Tee osittainneuleesta ensin 25 s:n mallitilkku ja pese se (kts. viimeistely*). Keri kartiolta 20 g erilliselle kerälle odottamaan miehustan neulomista. Luo hihaa varten 55 s ja neulo ainaoikeinneuletta 5 krs. Aloita sitten osittainneule.
Aloituskuvio (vasemmalle kaartuva): Neulo ensin 3 s:n reuna. 1. krs (op): 4 o, käänny. 2. krs: tee ylivetokavennus nurin (= yvk: 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 (= s-ryhmä). 1. krs (op): 3 o, lk, 6 o, käänny. 2. krs: yvk, 4 n, pudota ed. krs:n
lk ja tee uusi lk, 3 n. 3.-6. krs: neulo näillä 8 s:lla sileää neuletta, pudota aina ed. krs:n lk ja tee uusi lk samaan kohtaan. Pudotettuja langankiertoja tulee aina 7 kpl. Siirry seuraavaan s-ryhmään. 1. krs (op): 3 o, pudota ja tee lk,
5 o, lk, 6 o, käänny. 2. krs: yvk, 4 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk ja käänny. 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: yvk, 4 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk, käänny. 3.-6. krs: neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee lk:t.* Toista *-*
kunnes työn vasemmassa reunassa on 3 s neulomatta ja siirry viimeiseen s-ryhmään. 1. krs (op): 5 o, pudota ja
tee lk, 5 o, lk, 3 o, käänny. 2. krs: 3 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk, käänny. 3.-7. krs: neulo 8 s:lla sileää, pudota
ja tee 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 lk:t. Siirry seuraavaan s-ryhmään. 1. krs (np): 3 n, pudota ja tee lk, 5 n, lk, 5 n, käänny. 2. krs: 5 o, pudota ja tee lk, 5 o, pudota lk,
käänny. 3.-6. krs: neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee lk:t. Siirry seuraavaan s-ryhmään. 1. krs (np): *5 n, pudota ja
tee lk, 5 n, lk, 5 n, käänny. 2. krs: 5 o, pudota ja tee lk, 5 o, pudota lk ja käänny. 3.-6. krs: neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee lk:t.* Toista *-* kunnes oikeassa reunassa on 3 s neulomatta. Siirry viimeiseen s-ryhmään.
1. krs (np): 5 n, pudota ja tee lk, 5 n, lk, 3 n, käänny. 2. krs: 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).
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Vasemmalle kaartuva kuvio: Neulo 3 s:lla vielä 6 krs
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sileää neuletta. Reunassa on nyt yht. 10 krs. Siirry seuraavaan s-ryhmään. 1. krs (op): 3 o, lk, 5 o, käänny.
Neulo 8 s:lla sileää vielä 5 krs (= yht. 6 krs), pudota ja
neulomissuunta
tee lk:t. Siirry seuraavaan s-ryhmään. 1. krs (op): 3 o,
pudota ja tee lk, 5 o, lk, 5 o, käänny. 2. krs: 5 n, pudota
ja tee lk, 5 n, pudota lk, käänny. 3.-6. krs: neulo 10 s:lla
sileää, pudota ja tee lk:t. Siirry seuraavaan s-ryhmään.
1. krs (op): *5 o, pudota ja tee lk, 5 o, lk, 5 o, käänny.
2. krs: 5 n, pudota ja tee lk, 5 n, pudota lk, käänny.
3.-6. krs: neulo 10 s:lla sileää, pudota ja tee lk:t.* Toista *-* kunnes vasemmassa reunassa on 3 s neulomatta.
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Siirry viimeiseen s-ryhmään. 1. krs (op): 5 o, pudota ja
tee lk, 5 o, 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 lk:t. Neulo reuna: 3 n, pudota lk, käänny ja
neulo 3 s:lla vielä 3 krs sileää neuletta (= yht. 4 krs).
29-34
Neulo hihaa varten 3,5 mallikertaa (= 1 aloituskuvio ja
3 kertaa oikealle ja vasemmalle kaartuvat kuviot, lanka jää vasemmalle) ja katkaise lanka.
Aloita miehusta: Luo apulangalla apupuikolle 44 s, vaihda neulelanka ja neulo ensin np:lla 5 o, 39 n ja vielä 1 krs
oikein. Siirrä uudet s:t työn vasempaan reunaan ja neulo niiden alkuun 5 s:n reuna (np) näin: 6 o (= helman ainaoikeinneule), käänny, tee yvk oikein (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), 4 o, käänny. Neulo
näillä 5 s:lla vielä 4 krs ainaoikeinneuletta (= yht. 6 krs) ja nosta aina krs:n 1. s neulomatta. Jatka oikealle kaartuvaa
aloituskuviota** näin: 5 o, lk, 6 n, käänny, tee yvk o, 4 o jne. Kun olet ottanut työhön kaikki miehustan s:t eli olet viimeksi neulonut 5 n, lk, 5 n, lk, 2 n, jatka hihan s:oilla oikealle kaartuvaa kuviota normaalisti eli neulo hihan puolelta
vielä 3 n, käänny, 5 o jne. Kun olet ottanut hihan viimeiset 3 s työhön eli olet viimeksi neulonut 5 n, lk, 5 n, lk,
3 n, jätä työ ja lanka odottamaan. Luo apulangalla apupuikolle 44 s ja neulo pikkukerältä ensin np:lla 39 n, 5 o ja
vielä 1 krs oikein, katkaise lanka. Siirrä s:t työn oikeaan reunaan. Neulo miehustan s:oilla taas aloituskuviota** eli
(np) neulo hihan 3 s:n jatkoksi 3 uutta s:a nurin (= 6 s), käänny, tee yvk o, neulo 4 o jne. Huom: neulo krs:n lopussa
5 s ainaoikeinneuletta (= helma). Kun miehustassa on 1,5-2 mallikertaa (lanka oikealla-vasemmalla), tee kpl:n keskelle pääntie. Merkitse keskikohta ja neulo ensin oikean-vasemman puolen s:oilla 2 mallikertaa.
Neulo toisella puolikkaalla samoin 2 mallikertaa. Jatka sitten kaikilla s:oilla vielä 1,5-2 mallikertaa (lanka vasemmalla). Merkitse kpl:n keskeltä hihan s:t kuten 1. hihassa = 55 s. Lopeta miehusta näin: 1.krs (np): 5 o, *lk, 5 n*, toista *-* kunnes merkin edessä on 2 s, tee lk, 2 n, käänny. 2. krs: neulo s:t oikein ja lk:t kiertäen o. Ota miehustan s:t
langalle. Aloita hihan s:oilla oikealle kaartuva kuvio (alkaa np:n krs:lla). Kun olet merkin kohdalla eli olet viimeksi
neulonut 5 n, lk, 5 n, lk, 3 n, jatka merkin jälkeen näin: 2 n, *lk, 5 n*, toista *-* kunnes 5 s neulomatta, lk, neulo 5 o
ja käänny. Neulo sitten merkkiin asti s:t o ja lk:t kiertäen o. Ota miehustan s:t langalle. Miehusta = 5-6 mallikertaa.
Jatka hihan kesken jäänyt kuvio loppuun ja neulo hihaa yht. 3,5 mallikertaa. Neulo lopuksi hihansuu näin:
1. krs (op): 3 o, *lk, 5 o*, toista *-* kunnes 3 s neulomatta, lk, 3 o. 2. krs: neulo s:t oikein ja lk:t kiertäen oikein.
Neulo vielä 4 krs ainaoikeinneuletta ja päätä s:t.

Viimeistely Päättele langat ja höyrytä kpl. Pura apulanka ja silmukoi sivusauma neulelangalla. Tee toinen sivu samoin. Ompele hihansaumat ohuella langalla op:lta vuoropistoin, puolen s:n päässä reunasta. Sovita pääntien leveys ja ompele se halutessasi molemmista reunoista n. 2 cm kapeammaksi. Höyrytä saumat. Pese neule 30 asteen villapesussa, linkous max 400 kierrosta/min. Käytä villapesuainetta ja huuhteluainetta. Huom. Pesuohjelmissa
on eroja. *Kokeile eri ohjelmia aina ensin mallineulostilkuilla. Neulos tasoittuu ja pehmenee pesussa, mutta ei juurikaan vanutu. Kuosittele neule kuivumaan tasolle. Höyrytä neule op:lta. Vahvista pääntien reuna virkkaamalla ohuella langalla 1 krs piilosilmukoita reunan np:lta, 1 s:n päähän reunasta.
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