
Sirdar Touch

Tuotekoodi: 7806



Puserot

Koko: 115/125 135/145 S M L XL 
Rinnan ympärys: 61/66 71/76 81/86 91/97 102/107 112/117 cm
Valmis neule:
Rinnan ympärys: 69 78 91 100 113 122 cm
Koko pituus: 45 52 60 62 64 66 cm
Hihan sisäpituus: 33 41 46 46 47 48 cm
Langanmenekki: Sirdar Touch (100 g/67 m, 50% polyesteri, 50% nailon) 4-5-6-7-8-9 kerää väriä (008) tai (004)
Puikot: nro 8 ja 10 tai käsialan mukaan
Tiheys: 9 s ja 11 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla =10x10 cm
Mallineuleet: joustinneule (1 o, 1 n), sileä neule: neulo oikealla oikein, nurjalla nurin

Pusero, pyöreä pääntie

Takakappale
Luo ohuemmille puikoille 35-41-45-51-55-61 s ja neulo 5 krs joustinneuletta. Neulo nurjalta 4-4-6-4-8-4 n, 2 n
yhteen, *6-4-8-6-10-8 n, 2 n yhteen*, toista *-* yht. 3-5-3-5-3-5 kertaa, neulo 5-5-7-5-9-5 n = 31-35-41-45-51-55 s.
Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 30-35-41-41-41-42 cm, kavenna
kummassakin sivussa kädentietä varten 4-5-6-6-7-7x1 s joka krs =23-25-29-33-37-41 s. Kun kädentien korkeus on
15-17-19-21-23-24 cm, päätä kummastakin sivusta olan viistotusta varten ensin 1x3-3-4-5-6-6 s ja sitten 1x3-4--
-5-6-7 s. Siirrä loput 11-11-13-13-13-15 s apulangalle pääntietä varten.

Etukappale
Neulo kuten takakappale, kunnes kädentien korkeus on 8-9-10-12-13-14 cm. Siirrä keskimmäiset 5-5-7-7-7-9 s
apulangalle odottamaan ja neulo pääntien kumpikin puoli (=9-10-11-13-15-16 s) valmiiksi erikseen. Kavenna
pääntien reunassa 3x1 s joka krs =6-7-8-10-12-13 s. Kun kädentien korkeus on 15-17-19-21-23-24 cm, päätä
sivusta olan viistotusta varten 1x3-3-4-5-6-6 s. Neulo 1 krs ja päätä sitten loput 3-4-4-5-6-7 s kerralla. Neulo
pääntien toinen puoli peilikuvaksi.

Hiha
Luo ohuemmille puikoille 19-21-21-21-23-23 s ja neulo 5 krs joustinneuletta. Neulo 1 krs nurjalta nurin ja kavenna
samalla tasavälein 3 s =16-18-18-18-20-20 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän
neuleen 3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Toista lisäykset joka 6.-8.-6.-0.-4.-4. krs, kunnes työssä on 20-28--
4-20-26-32 s ja vielä joka 8.-0.-8.-6.-6.-6. krs, kunnes työssä on 24-28-30-32-36-38 s. Kun hihan pituus on 33-41--
6-46-47-48 cm, kavenna molemmissa reunoissa 4-5-6-6-7-7x1 s joka krs. Neulo 0-1-0-0-1-1 krs ja päätä sitten
molemmissa reunoissa 1x4-5-5-6-6-6 s. Päätä loput 8-8-8-8-10-10 s kerralla. Neulo toinen hiha samoin.

Pääntien reunus
Ompele oikea olkasauma. Poimi ohuemmille puikoille oikein neuloen 9-9-10-10-12-12 s etupääntien vasemmasta
reunasta, neulo apulangalla olevat 5-5-7-7-7-9 s näin: 2-2-3-3-3-4 o, tee lisäys (=neulo 1 s etu- ja takareunastaan
oikein), 2-2-3-3-3-4 o, poimi etupääntien oikeasta reunasta 9-9-10-10-12-12 s ja neulo takapääntien apulangalla
olevat 11-11-13-13-13-15 s näin: 3 o, lisää 1 s (=neulo 2 s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein), 5-5-7-7-7-9 o, lisää
1 s, 3 o =37-37-43-43-47-51 s. Neulo 5 krs joustinneuletta, aloita 1 n. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen.
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Viimeistely
Ompele vasen olkasauma. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihasaumat. Levitä neule tasaiselle alustalle mittoihinsa,
kostuta ja anna kuivua.

 

Kauluspusero

Takakappale
Luo ohuemmille puikoille 35-41-45-51-55-61 s ja neulo 5 krs joustinneuletta. Neulo nurjalta 4-4-6-4-8-4 n, 2 n
yhteen, *6-4-8-6-10-8 n, 2 n yhteen*, toista *-* yht. 3-5-3-5-3-5 kertaa, neulo 5-5-7-5-9-5 n = 31-35-41-45-51-55 s.
Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 30-35-41-41-41-42 cm, kavenna
kummassakin sivussa kädentietä varten 4-5-6-6-7-7x1 s joka krs =23-25-29-33-37-41 s. Kun kädentien korkeus on
15-17-19-21-23-24 s, päätä molemmista reunoista olan viistotusta varten ensin 1x2-3-3-4-5-6 s ja sitten 1x3-3-4-
5-6-6 s. Siirrä loput 13-13-15-15-15-17 s apulangalle odottamaan kaulusta varten.

Etukappale
Neulo kuten takakappale, kunnes kädentien korkeus on 10-11-12-14-15-16 cm. Siirrä keskimmäiset 7-7-9-9-9-11 s
apulangalle odottamaan kaulusta varten ja neulo pääntien kumpikin puoli valmiiksi erikseen. Kummallakin olalla on
8-9-10-12-14-15 s. Kavenna pääntien reunassa 3x1 s joka krs = 5-6-7-9-11-12 s. Kun kädentien korkeus on 15-1-
-19-21-23-24 cm, päätä sivusta olan viistotusta varten 1x2-3-3-4-5-6 s. Neulo 1 krs ja päätä sitten loput 3-3-4-5-6-6
s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.

Hiha
Luo ohuemmille puikoille 19-21-21-21-23-23 s ja neulo 5 krs joustinneuletta. Neulo 1 krs nurjalta nurin ja kavenna
samalla tasavälein 3 s =16-18-18-18-20-20 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän
neuleen 3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Toista lisäykset joka 6.-8.-6.-0.-4.-4. krs, kunnes työssä on 20-28--
4-20-26-32 s ja vielä joka 8.-0.-8.-6.-6.-6. krs, kunnes työssä on 24-28-30-32-36-38 s. Kun hihan pituus on 33-41--
6-46-47-48 cm, kavenna molemmissa reunoissa 4-5-6-6-7-7x1 s joka krs. Neulo 0-1-0-0-1-1 krs ja päätä sitten
molemmissa reunoissa 1x4-5-5-6-6-6 s. Päätä loput 8-8-8-8-10-10 s kerralla. Neulo toinen hiha samoin.

Kaulus
Ompele oikea olkasauma. Poimi ohuemmille puikoille oikein neuloen 7-7-8-8-10-10 s etupääntien vasemmasta
reunasta, neulo apulangalla olevat 7-7-9-9-9-11 s näin: 2-2-3-3-3-4 o, lisää 1 s (=neulo 2 s:n välinen lankalenkki
kiertäen oikein, 3 o, lisää 1 s, 2-2-3-3-3-4 s, poimi etupääntien oikeasta reunasta 7-7-8-8-10-10 s ja neulo takana
apulangalla olevat 13-13-15-15-15-17 s näin: 2-2-3-3-3-5 o, lisää 1 s, *4 o, lisää 1 s*, toista *-* yht. 2 kertaa, 3-3--
-4-4-4 o =39-39-45-45-49-53 s. Neulo 1 krs nurjalta nurin seuraavasti: 1-1-4-4-6-8 n, tee lisäys (=neulo 1 s etu- ja
takareunastaan nurin), *3 n, tee lisäys*, toista *-* yht. 9 kertaa, 1-1-4-4-6-8 n =49-49-55-55-59-63 s. Neulo 5 cm
joustinneuletta. Vaihda työhön paksummat puikot ja jatka joustinneuletta, kunnes kauluksen korkeus on 12-12--
3-14-15-15 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen. 

Viimeistely
Ompele vasen olkasauma ja kauluksen sauma. Kiinnitä hihat. Ompele sivu- ja hihasaumat. Levitä neule tasaiselle
alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
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