
   

 

     

Pusero 

Novita Wool: Martankrookus-neulepusero 

Suunnittelija Liisa Pesonen 

Koko S(M)L(XL)XXL(XXXL) 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 88(96)106(116)128(138) cm 

puseron pituus 62(64)66(69)72(75) cm 

hihan sisäpituus 44(45)46(47)47(48) cm 

Langanmenekki Novita Wool 

pohjaväri (010) luonnonvalkoinen 300(350)400(450)450(500) g 

kuvioväri (627) kaura 200(250)300(300)350(400) g 

Puikot Novita nro 3-3½ ja 3½-4 tai käsialan mukaan sekä kaulusta varten pyöröpuikko (40 cm) Novita 
nro 3-3½. 

Mallineuleet Kierretty joustinneule: 1. krs: (työn nurja puoli) neulo *1 s oikein, 1 n takareunasta (= 
kiertäen)*, toista *-*. 2. krs: neulo oikeat s:t takareunasta (= kiertäen) ja nurjat s:t nurin. Toista krsia 
1-2. Kohoneule: neulo ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan. Sileä neule: neulo s:t oikealla oikein ja 
nurjalla nurin. Kierretty joustinneule suljettuna neuleena: 1. krs: neulo *1 s oikein takareunasta (= 
kiertäen), 1 n*, toista *-*. 



   

 

Tiheys 23 s ja 32 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm 

Etukappale 

Luo ohuemmille puikoille kuviovärillä113(121)133(145)161(173) s ja aloita kierretty joustinneule työn 
nurjalla puolella 1 n s:lla. Neulo kierrettyä joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön paksummat 
puikot,pohjaväri ja aloita kohoneule I ruutupiirroksen 21.(21.)21.(1.)1.(1.) krs:lta seuraavasti: neulo 
väli A-B 15(17)20(23)27(30) kertaa (= 30-34-40-46-54-60 s), neulo väli B-C (= 53 s:n Martankrookus) ja 
neulo väli C-D 15(17)20(23)27(30) kertaa (= 30-34-40-46-54-60 s). Neulo vuorotellen 10 krs 
raitoja pohjavärillä ja kuviovärillä. Toista välissä A-B ja C-D krs:t 1-10 yhteensä 14(14)14(16)16(16) 
kertaa ja neulo tämän jälkeen välissä A-B ja C-D loput kappaleesta sileää neuletta. Neulo välissä B-C 
krs:t 21(21)21(1)1(1)-23, toista sitten krs:t 24-73 yhteensä 3 kertaa ja neulo tämän jälkeen välissä B-C 
loput kappaleesta helmineuletta. Kun kpl:n korkeus on 8(8)9(10)18(19) cm, kavenna molemmissa 
reunoissa 1 s seuraavasti: neulo 2 o, 2 s oikein yhteen ja kun kerroksella on jäljellä 4 s, tee 
ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun s:n yli) ja 
2 o. Toista kavennukset 4(4)4(4)15(16) cm:n välein vielä 3(3)3(3)2(2) kertaa = 
105(113)125(137)155(167) s. Kun kpl:n korkeus on 28(28)29(30) cm (XXL- ja XXXL-koossa ei tehdä 
lisäyksiä), lisää molemmissa reunoissa 1 s. Toista lisäykset 4 cm:n välein vielä 1 kerran = 
109(117)129(141)155(167) s. Huom.Kun työssä on jousteen jälkeen yhteensä 12(12)12(14)14(14) 
raitaa, neulo loput kappaleesta pohjavärillä. Huom. Kun kpl:n korkeus on 42(43)44(47)49(51) cm, 
päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x5(6)6(7)7(7) s, 1x3 s, 1(2)3(3)4(5)x2 s ja 1(1)1(2)3(3)x1 s 
kädenteitä varten = 87(89)97(105)113(121) s. Kun kädentien korkeus on 10(11)12(12)13(14) cm, jätä 
keskimmäiset 27(25)27(29)29(29) s odottamaan esim. langalle pääntietä varten ja neulo ensin 
pääntien toinen puoli. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s, 2x2 s ja 3x1 s. Kun kädentien korkeus 
on 21(22)23(23)24(25) cm, päät loput olan 20(22)25(28)32(36) s. Neulo pääntien toinen puoli 
vastaavasti. 

Takakappale 

Luo ohuemmille puikoille kuviovärillä107(117)127(139)155(167) s ja neulo kierrettyä joustinneuletta 
3 cm. Vaihda työhön paksummat puikot,pohjaväri ja aloita kohoneule I ruutupiirroksen1. krs:lta 
seuraavasti: neulo väli C-D 53(58)63(69)77(83) kertaa ja neulo piirroksen vasemmasta reunasta 1 s. 
Neulo vuorotellen 10 krs raitoja pohjavärillä ja kuviovärillä. Toista krs:t 1-10 yhteensä 
14(14)14(16)16(16) kertaa ja neulo tämän jälkeen välissä loput kappaleesta sileää neuletta. Kun kpl:n 
korkeus on 8(8)9(10)18(19) cm, kavenna molemmissa reunoissa 1 s kuten etukappaleella. Toista 
kavennukset 4(4)4(4)15(16) cm:n välein vielä 3(3)3(3)2(2) kertaa = 99(109)119(131)149(161) s. Kun 
kpl:n korkeus on 28(28)29(30) cm (XXL- ja XXXL-koossa ei tehdä lisäyksiä), lisää molemmissa 
reunoissa 1 s. Toista lisäykset 4 cm:n välein vielä 1 kerran = 103(113)123(135)149(161) s Huom. Kun 
työssä on jousteen jälkeen yhteensä 12(12)12(14)14(14) raitaa, neulo loput kappaleesta 
pohjavärillä. Huom. Kun kpl:n korkeus on 42(43)44(47)49(51) cm, päätä molemmissa reunoissa joka 
2. krs 1x5(6)6(7)7(7) s, 1x3 s, 1(2)3(3)4(5)x2 s ja 1(1)1(2)3(3)x1 s kädenteitä varten = 
81(85)91(99)107(115) s. Kun kädentien korkeus on 19(20)21(21)22(23) cm, jätä keskimmäiset 
35(35)35(37)37(37) s odottamaan esim. langalle pääntietä varten ja neulo ensin pääntien toinen 
puoli. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs 1x2 s ja 1x1 s. Kun kädentien korkeus on 
21(22)23(23)24(25) cm, päät loput olan 20(22)25(28)32(36) s. Neulo pääntien toinen puoli 
vastaavasti. 

Hihat 



   

 

Luo ohuemmille puikoille kuviovärillä47(51)55(55)59(63) s ja aloita kierretty joustinneule työn 
nurjalla puolella 1 n s:lla. Neulo kierrettyä joustinneuletta 3 cm. Vaihda työhön paksummat puikot. 
Mittaa etukappaleelta kädentieltä sivua pitkin alaspäin hihan sisäpituus ilman joustinta eli 
41(42)43(44)44(45) cm ja aloita raidat sekä kohoneuleen väli A-B ja C-D hihassa samalta kerrokselta 
seuraavasti (aloita Martanseppele eli väli B-C II ruutupiirroksen 1. krs:lta): neulo väli A-B 
8(9)10(10)11(12) kertaa (= 16-18-20-20-22-24 s), neulo väli B-C (= 15 s) ja neulo väli C-D 
8(9)10(10)11(12) kertaa (= 16-18-20-20-22-24 s). Neulo vuorotellen 10 krs raitojapohjavärillä ja 
kuviovärillä kuten miehustassa ja neulo loput kappaleesta pohjavärillä. Toista välissä A-B ja C-D krs:ia 
1-10 kuten miehustassa ja neulo loput kappaleesta välissä A-B ja C-D sileää neuletta. Neulo välissä B-
C krs:t 1-17 ja toista sitten krsia 4-17. Kun kpl:n korkeus on 7 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s. 
Toista lisäyksen vielä joka 8.(8.)8.(6.)6.(6.) krs 2(3)2(19)19(18) kertaa ja sitten joka 6.(6.)6.(4.)4.(4.) krs 
15(14)16(1)1(3) kertaa = 83(87)93(97)101(107) s. Kun kpl:n korkeus on 44(45)46(47)47(48) cm, päätä 
molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x6(6)6(7)7(8) s, 1x3 s, 2x2 s, 17(19)20(21)22(23)x1 s, 1x3 s ja 1x2 s 
pyöriötä varten. Neulo toinen hiha samoin. 

Viimeistely 

Aseta kpl:t alustalle mittoihinsa nurja puoli päällepäin, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ota 
etukappaleen pääntiellä odottamaan jätetyt s:t pyöröpuikolle ja poimi pääntien reunasta lisäksi s:ita 
siten, että työhön tulee yhteensä 118(118)122(122)126(128) s. Neulo kierrettyä joustinneuletta 
suljettuna neuleena 5 cm ja päätä s:t joustavasti. Käännä kaulus kaksinkerroin ja kiinnitä nurjalle. 
Ompele sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä hihat kädenteille. 

 


