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PoolopuseroPoolopusero

Raglanpoolo sileää- ja tunturineuletta

Malli:Malli: PRIN29 Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara 

Koko:Koko: XS-S-M-L-XL-XXL, 

rinnanympärys 88-95-102-109-115-122 cm, 

puseron pituus 66-68-70-72-74-76 cm, 

hihan sisäpituus 47-48-48-48-49-49 cmihan sisäpituus 47-48-48-48-49-49 cm

Langanmenekki:Langanmenekki: teetee Primanova (100% merinovilla, 50g/115 m) 

väri vaalea aqua (9248) 550-600-700-750-800-900g

Puikot:Puikot: Pitkä ja lyhyt pyöröpuikko sekä sukkapuikot nro 4mm, kaulusta varten lyhyt pyöröpuikko tai

sukkapuikot nro 3,5-3,75 mm tai käsialan mukaan

Tiheys:Tiheys: 22s sileää neuletta = 10 cm

Mallineuleet:Mallineuleet: Tunturineule suljettuna neuleena: 1. krs: Neulo *3o, 1n*, toista kerros loppuun. 2. krs: neulo

1n, 1o, 2n*, toista krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ta. Sileä neule suljettuna neuleenaSileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t oikein.

Sileä neule edestakais-neuleena:Sileä neule edestakais-neuleena: neulo oikealla oikein, neulo nurjalla nurin. Lisäys:Lisäys: Nosta s:den välinen

lankalenkki puikolle ja neulo se kiertäen oikein.

Etu- ja takakappaleEtu- ja takakappale

Luo löysästi pitkille pyöröpuikoille 208-224-240-256-272-288 s ja neulo tunturineuletta suljettuna neuleena

selostuksen ja ruutupiirroksen 1-2. kerroksen mukaan 17-17-18-18-19-19 cm. Neulo sitten siksak-kuvio

ruutupiirroksen 3.krs:lta alkaen. Toista harmaalla merkittyä aluetta 12-13-14-15-16-17 kertaa ja neulo

lopuksi piirroksen täydennysosa. Huom! 3. krs:n viimeinen 2oyhteen: Neulo krs:n ensimmäinen ja viimeinen

s oikein yhteen. Kun ruutupiirros on neulottu, työssä on 195-210-225-240-255-270s. Jatka sileää oikeaa

neuletta kunnes työn pituus on 47-48-49-50-51-52 cm. Päätä kädentietä varten 4-4-5-5-6-6 s, neulo 90-97-

102-110-115-123s (etukappale), päätä 8-8-10-10-12-12 s, neulo 89-97-103-110-116-123s, päätä loput 4-4-5-

5-6-6 s. Jätä työ odottamaan.

HihatHihat

Luo löysästi paksummille sukkapuikoille 64-64-64-64-80-80s ja neulo tunturi -neuletta suljettuna neuleena

17-17-18-18-19-19 cm. Neulo sitten siksak-kuvio ruutupiirroksen 3.krs:lta alkaen. Toista harmaalla

merkittyä aluetta 3-3-3-3-4-4 kertaa ja neulo lopuksi piirroksen täydennysosa. Huom! 3. krs:n viimeinen

2oyhteen: Neulo krs:n ensimmäinen ja viimeinen s oikein yhteen. Kun ruutupiirros on neulottu, työssä on

60-60-60-60-75-75 s. Jatka sileää oikeaa. Lisää samalla kerroksen alussa ja lopussa 1. silmukan jälkeen ja

ennen viimeistä silmukkaa 1 s. Toista lisäykset

Koko XS: 5x 4 cm välein

Koko S: 7x 3 cm välein

Koko M: 10x 2 cm välein

Koko L: 12x 2 cm välein

Koko XL: 7x 3 cm välein

Koko XXL: 9 x 2,5cm välein.

=70-74-80-84-89-93s.

Jatka ilman lisäyksiä kunnes hihan pituus on 47-48-48-48-49-49 cm. Kun kerroksella on jäljellä 4-4-5-5-6-6

s, päätä krs:n lopussa jäljellä olevat 4-4-5-5-6-6 s ja päätä seuraavan krs:n alussa 4-4-5-5-6-6 s. =62-66-70-

74-77-81s. Jätä s:t odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

KaarrokeKaarroke

Ota kaikki s:t työhön pitkälle pyöröpuikolle: Neulo etukappaleen s:t, toinen hiha, takakappale ja toinen hiha.

Neulo seuraavalla krs:lla kappaleiden ensimmäiset ja viimeiset s:t oikein yhteen. (=299-322-341-364-381-

404s).Tee jatkossa raglan kavennukset näiden s:den molemmin puolin: Kavenna 1 s etu- ja takakappaleen

sekä hihojen alussa tekemällä ylivetokavennus ja neulo etu-ja takakappaleiden sekä hihakappaleiden



lopussa 2 o yhteen. Kerroksella vähenee 8 s. Toista kavennukset joka 2. krs kaikilla kappaleilla yhteensä

27-29-31-33-34-36 kertaa. SAMANAIKAISESTI, kun raglanin korkeus on 11-12-12-13-13-14 cm, jätä

etukappaleen keskimmäiset 18-19-20-22-22-23s apulangalle odottamaan. Jatka sileää oikeaa neuletta

edestakais –neuleena. Kavenna vielä pääntien reunassa, oikean puolen kerroksella neulomalla 2o, tee

ylivetokavennus. Neulo krs loppuun kunnes jäljellä on 4 s, neulo 2 o yhteen, neulo 2 o. Toista kavennukset

joka 2. krs yhteensä 7-8-8-9-11-12 kertaa. 

Jatka raglankavennuksia takakappaleen ja hihojen takaraglansaumassa 2-2-2-2-3-3x joka 2. krs. Päätä

samanaikaisesti työn molemmissa reunoissa kerroksen alussa joka 2. krs: 1 x 4s ja vielä 2-2-2-2-3-3 x 1s.

Kun raglan- ja pääntien kavennukset on tehty, etukappaleella ei ole enää silmukoita. (Puikoille jää 31-35-37-

40-39-43s )

KaulusKaulus 

Ota lyhyelle 3,5mm pyöröpuikolle tai sukkapuikoille takakappaleen 31-35-37-40-39-43s, poimi hihan

kohdalta 6-6-6-6-7-7-s, poimi etupääntieltä 12-13-13-13-16-18s, ota työhön apulangalta 18-19-20-22-22-23s,

poimi pääntien reunasta 11-13-14-13-17-18s ja poimi hihan kohdalta 6-6-6-6-7-7s. = 84-92-96-100-108-116s.

(Silmukkaluvun pitää olla 4:llä jaollinen). Neulo tunturi –neuletta suljettuna neuleena 12-12-12-13-13-14

cm. Päätä s:t sopivan löysästi mallineuletta neuloen.
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