
Tuotekoodi: HEL160

teetee Helmiteetee Helmi

file:///media/import/uploads/HEL160_DSC_6508_iso.jpg


Lapsen kirjoneulepusero ja myssyLapsen kirjoneulepusero ja myssy

Malli:Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Niina Kaakkurivaara 

Koko:Koko: 74/80 cm – 86/92 cm – 98/104cm -110/116 cm – 122/128 cm, rinnan

ympärys 54-58-62-66-72 cm, pituus 28-31-35-39-43 cm, hihan sisäpituus 23-26-

29-32-36 cm.

Myssyssä 4 kokoa:  Pään ympärys 46-49-52-55 cm

Langanmenekki:Langanmenekki: teetee Helmi, puseroon ja myssyyn, ruskea (107) 150-150-

150-200-200 g, luonnonvalkoinen (002) 50-50-50-50-50 g, vaalenpunainen

(426) 50-50-50-50-50 g, beige (901) 50-50-50-50-50 (50g /200 m , 100%

merinovilla),  

Puikot:Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 2,5 ja 3 tai käsialan mukaan

Mallineuleet:Mallineuleet: Sileää oikeaa suljettuna neuleena, kirjoneuletta ruutupiirroksen

mukaan, reunukset 2 o, 2 n -joustinta

Tiheys: Tiheys: 26 s = 10 cm sileää oikeaa

PUSEROPUSERO

Taka- ja etukappaleTaka- ja etukappale

Luo ruskealla langalla ohuemmille puikoille 144-156-164-176-188 s.  Neulo pyöröneuleena 2 o, 2 n  –

joustinta 3,5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja jatka sileää oikeaa.  Kun kappaleen korkeus on 16-

18-20,5-23,5-27 cm, neulo seuraavalla krs:lla 64-70-72-78-84  s (etukappale), kavenna 8-8-10-10-10 s

(kainalon kohta), neulo 64-70-72-78-84 s (takakappale), kavenna 8-8-10-10-10 s (kainalo). Jätä silmukat

odottamaan.

HihatHihat

Luo ruskealla langalla ohuemmille sukkapuikoille 44-48-48-52-52 ja neulo pyöröneuleena 2 o, 2n  –joustinta

3,5 cm. Vaihda työhön paksummat sukkapuikot ja jatka sileää oikeaa. Kun olet neulonut sileää oikeaa 4-4-

3-4-2  cm, lisää 1 s I puikon alussa ja IV puikon lopussa 1 reunasilmukan sisäpuolella (+2 s). Toista

lisäykset vielä 3 x 1s aina 4 cm välein - 4 x 1 s aina  3,5 cm:n välein – 7 x 1 s aina 3 cm välein - 7 x 1 s aina 3

cm välein - 8 x 1 s aina 3,5 cm välein =52-58-64-68-70 s.  Kun kappaleen korkeus on 19,5-22,5-25,5-28,5-

32,5 cm päätä seuraavalla krs:lla IV puikon 4-4-5-5-5 viimeistä s:a ja vielä I puikon 4-4-5-5-5 ensimmäistä

s:a (kainalo).  =44-50-54-58-60 s. Jätä loput silmukat odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

KaarrokeKaarroke

Yhdistä kappaleet samalle pyöröpuikolle neuloen etukappaleen 64-70-72-78-84 s, hihan 44-50-54-58-60 s,

takappaleen 64-70-72-78-84 s, hihan 44-50-54-58-60 s. =216-240-252-272-288 s 

Neulo ruskealla 1-2-3,5-4,5-5,5 cm  sileää oikeaa ja kavenna kerrosten aikana 0-6-0-2-0 s. =216-234-252-

270-288 s. 

Neulo kirjoneule ruutupiirroksen A mukaan. = 96-104-112-120-128 s. Neulo vielä 1 krs beigellä ja kavenna

samalla seuraavasti:

Koko 74/80 cm *neulo 6 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 11 x .

Koko 86/92 cm *neulo 7 o, 2 o yhteen*, toista´vielä 7 x, *neulo 6 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 3 x.

Koko 98/104 cm *neulo 5 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 15 x.

Koko 110/116 cm *neulo 4 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 19 x.

Koko122/128 cm *neulo 5 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-* vielä 7 x, *neulo 4 o, neulo 2 o yhteen*, toista *-*

vielä 11 x.

PääntiePääntie

Neulo 3 cm 2 o, 2 n –joustinneuletta. Päätä silmukat neuloen oikeat s:t oikein ja nurjat s:t nurin.

Viimeistely

Ompele saumat kainalosta yhteen. Päättele langat.



Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

MYSSYMYSSY

Luo ruskealla langalla ohuemmille sukkapuikoille 120-128-136-144 s ja neulo pyöröneuleena 2 o, 2n  –

joustinta 3,5 cm. Vaihda työhön paksummat sukkapuikot ja neulo 1 krs oikeaa. Jatka ruutupiirroksen B

mukaan.

Kun olet tehnyt kaikki kavennukset, katkaise lanka, pujota se s:n läpi, kiristä ja päättele langat.

Tee halkaisijaltaan n. 4 cm kokoinen tupsu vaaleanpunaisella ja kiinitä se myssyn laelle.

     



     

  
  
  
  
  

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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