teetee Cacao

Tuotekoodi: CAC-146

Pörröinen pusero
Koko: S-M-L-XL
Neuleen mitat:
vartalonympärys: 96-104-110-116 cm
koko pituus: 60-62-64-66 cm
hihan pituus: 57 cm, josta n. 6 cm käänteeseen
Langanmenekki: teetee Cacao, tumma turkoosi (7001) 300 g, (89 %
alpakka, 11 % polyamidi, 100 g / n. 500 m)
Puikot: pyöröpuikot nro 5 ja 6
Tiheys: 12 s ainaoikeinneuletta kaksinkertaisella langalla puikoilla nro
6 = 10 cm
Mallineule: ainaoikeinneule, neulo edestakaisneuleena jokainen krs
oikein, suljettuna neuleena joka toinen krs oikein, joka toinen krs nurin
Pusero neulotaan ainaoikeinneuleena yhtenä kappaleena
etukappaleelta takakappaleelle.
Luo ohuemmille puikoille kaksinkertaisella langalla 58-62-66-70 s ja
aloita ainaoikeinneule. Kun työn pituus on 3 cm, vaihda paksummat
puikot ja jatka ainaoikeinneuletta. Kun työn pituus on 42-43-44-45 cm,
laita kumpaankin sivuun merkkilanka ja aloita lisäykset hihoja varten.
Lisää kummassakin sivussa aina puikon lopussa 3 x 2 s, 2 x 12 s ja
vielä 1 x 25 s. Puikolla on 168-172-176-180 s.
Kun kädentien korkeus on 16-17-18-19 cm merkkilangasta, neulo pääntien kumpikin puoli erikseen ja tee samalla
olan viistotukset lyhennetyin kerroksin seuraavasti: Neulo työn oikealta puolelta, kunnes puikolla on jäljellä 18-18-9-19 s, käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta niin, että puikolla on s + langankierto, joka menee nostetun s:n yli
(tee jatkossakin kääntymiskohdassa nurin nostetun s:n kanssa langankierto samoin). Neulo 55-57-57-59 s (eli
pääntielle asti), käännä työ. Tee pääntien reunassa ylivetokavennus ja neulo 36-38-38-39 s (puikolla on jäljellä 3636-37-38 s), käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo krs loppuun pääntielle asti, käännä työ. Päätä pääntien
reunassa 2 s ja neulo 17-18-18-18 s, (puikolla on jäljellä 53-54-55-57 s), käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta ja
neulo krs loppuun pääntielle asti (=17-18-18-18 s), käännä työ. Neulo seuraavalla krs:lla kaikki 70-72-73-75 s
hihansuuhun asti niin, että neulot nostetun s:n ja langankierron aina yhteen yhdeksi silmukaksi, jotta työhön ei
muodostu reikiä. Laita merkkilanka hihansuuhun puolivälin merkiksi. Neulo vielä 1 krs pääntien reunaan asti.
Katkaise lanka ja vedä silmukan läpi.
Siirrä pääntien 22-22-24-24 s apulangalle odottamaan. Jatka neulomalla pääntien toinen puoli peilikuvaksi
seuraavasti: Neulo aloittaen pääntien puolelta, kunnes puikolla on jäljellä 18-18-19-19 s, käännä työ. Nosta 1. s
nurin neulomatta ja neulo krs loppuun pääntielle asti (= 55-57-57-59 s), käännä työ. Tee ylivetokavennus ja neulo
36-38-38-39 s (puikolla on jäljellä 36-36-37-38 s), käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo krs loppuun
pääntielle asti, käännä työ. Päätä pääntien reunassa 2 s ja neulo 17-18-18-18 s (puikolla on jäljellä 53-54-55-57 s),
käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo krs loppuun pääntielle asti, käännä työ. Neulo seuraavalla krs:lla
kaikki 70-72-73-75 s hihansuuhun asti niin, että neulot nurin nostetun s:n ja langankierron aina yhteen yhdeksi
silmukaksi, jotta työhön ei muodostu reikiä. Laita merkkilanka hihansuuhun puolivälin merkiksi ja neulo 1 krs
pääntielle asti. Käännä työ.
Jatka takakappaleen puolelta tehden olan viistotukset aluksi erikseen pääntien molemmin puolin. Neulo 17-18-18-18
s, käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo krs loppuun pääntielle asti. Neulo jatkossa aina seuraavalla
krs:lla nostettu s ja langankierto yhteen yhdeksi silmukaksi, jotta työhön ei muodostu reikiä. Luo pääntien reunassa 3
uutta s ja käännä työ. Neulo lisätyt 3 s + 34-36-36-37 s (puikolla on jäljellä 36-36-37-38 s), käännä työ, nosta 1. s
nurin neulomatta ja neulo pääntien reunaan asti. Luo pääntietä varten 22-22-24-24 s, jätä lanka odottamaan ja neulo
seuraavaksi pääntien toinen puoli.
Ota pääntien toista puolta varten pieni kerä kaksinkertaista lankaa. Aloita pääntien puolelta ja neulo 17-18-18-18 s,
käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo pääntien reunaan asti, lisää pääntien reunassa 3 s, käännä työ.
Neulo lisätyt 3 s + 34-36-36-37 s (puikolla on jäljellä 36-36-37-38 s), käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo
pääntien reunaan asti. Katkaise lanka ja vedä silmukan läpi. Jatka neulomalla pääntielle luodut 22-22-24-24 s
samalle puikolle odottamassa olevalla langalla ja sitten 55-57-57-59 s pääntien toiselta puolelta (puikolla on jäljellä
18-18-19-19 s), käännä työ, nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo, kunnes puikolla on jäljellä 18-18-19-19 s, käännä
työ, nosta 1. s nurin neulomatta, neulo koko krs puikon loppuun. Käännä työ ja neulo koko krs puikon loppuun.
Työssä on nyt kaikki 168-172-176-180 s.
Neulo kaikilla silmukoilla ainaoikeinneuletta, kunnes hihansuu on yhtä korkea merkkilangan molemmin puolin. Päätä
sitten kummassakin sivussa puikon alussa 1 x 25 s, 2 x 12 s ja 3 x 2 s joka krs. Puikolla on 58-62-66-70 s. Laita
merkkilanka kumpaankin sivuun. Jatka ainaoikeinneuletta, kunnes työn pituus merkkilangasta mitattuna on 39-4-

-41-42 cm (tai yhtä pitkä kuin etukappaleella). Vaihda ohuemmat puikot ja neulo vielä 3 cm ainaoikeinneuletta. Päätä
silmukat. Katkaise lanka, vedä silmukan läpi ja päätä hyvin.
Ota ohuemmille puikoille pääntien reunasta apulangalla olevat 22-22-24-24 s ja poimi lisäksi niiden molemmin puolin
5 + 5 s ja takakappaleen puolelta luomiskerroksen 22-22-24-24 s sekä sen molemmin puolin 3 + 3 s. Puikolla on
yhteensä 60-60-64-64 s. Neulo suljettuna neuleena 13 cm ainaoikeinneuletta. Päätä silmukat löyhästi. Katkaise
lanka ja vedä silmukan läpi. Päättele langanpäät.
Viimeistely:
Aseta etu- ja takakappaleen kädentien kavennusten aloituskohdan merkkilangat kohdakkain ja ompele sivusaumat.
Levitä pusero tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua. Käännä kaulus ja hihansuut kaksinkerroin.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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