Cotton Linen Stripes
6980 Naisen lyhythihainen pusero
Koko: 36/38-40/42-44/46
Valmiin puseron mitat:
vartalon ympärys 92-100-108 cm
koko pituus 53-54-55 cm
Langanmenekki:
Schachenmayr Cotton Linen Stripes –lankaa
sinikirjavaa (00150) 400-450-500 g
Puikot Prym: Nro 3-4 sekä samanpaksuinen pyöröpuikko
ja sukkapuikot tai käsialan mukaan.
Tiheys: 19 s ja 30-31 krs pintaneuletta = 10 cm.
Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Ainaoikeinneule:
neulo kaikki krs:t oikein. Pintaneule: 1.-6.krs: oikein.
7.krs: (op) neulo s:t oikein siten, että otat aina s:n sisällä 2
lk puikolle. 8.krs: neulo s:t oikein ja pudota samalla
ylimääräiset lk:t puikolta sekä vedä s:t pitkiksi. 9.-10.krs:
oikein. 11.-12.krs: kuten 7.-8. krs. 13.-18.krs: oikein.
19.-20.krs: kuten 7.-8. krs. Toista 1.-20. krs:ia.
Takakappale: Luo 90-98-106 s ja neulo joustinneuletta 9
cm. Aloita sitten pintaneule. Kun kappaleen korkeus on 5051-52 cm, päätä keskimmäiset 22 s pääntietä varten ja
neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka
2. krs 1x6 s, 1x4 s, 1x2 s ja 1x1 s. Kun kappaleen korkeus
on 53-54-55 cm, päätä loput eli olan 21-25-29 s kerralla.
Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen
korkeus on 45-46-47 cm. Päätä nyt keskimmäiset 14 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä
vielä pääntien reunassa joka 2. krs 3x3 s, 3x2 s ja 2x1 s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella
kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.
Ompele olkasaumat ja sivusaumoja siten, että kädenteiksi jää 19-20-21 cm:n aukot. Poimi toisen kädentien
reunasta sukkapuikoille 80-84-88 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 8 cm, päätä s:t. Tee toisen
kädentien reunaan samanlainen joustin. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle 130 s ja neulo suljettuna
neuleena 3 krs nurin, 3 krs oikein, 2 krs nurin ja päätä sitten s:t nurjaa neuloen.
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