
 

 

 

Millet 

  

 

Felted Tweed 

Miehen raidallinen pusero  

XS-S/M-L-XL-XXL-XXXL 

Lanka: Rowan Felted Tweed (50% villa, 25% alpakka, 25% viskoosi ja Kidsilk Haze (70% mohair,  
30% silkki).  

Prym puikot: Nro 3-3,5 ja 4 sekä pääntien reunusta varten lyhyt pyöröpuikko nro 3-3,5 tai  

käsialan mukaan. 
Tiheys: 20 s ja 28 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla eli lankalaadut yhdessä paksummilla  

puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n.  
Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Raidoitus: 1.-20.krs: neulo t.harmaalla Felted Tweed langalla + harmaalla Kidsilk Haze -langalla sileää 

neuletta. 21.-40.krs: neulo v.harmaalla Felted Tweed langalla + v.harmaalla Kidsilk Haze -langalla sileää 

neuletta. Toista 1.-40. krs:ia.  
 

Koko  XS S/M L XL          XXL           XXXL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalonympärys 90 100 110 120         130             140 cm 

kokopituus  65 68 70  72            74              76 cm 

hihan sisäpituus 47 49 51  51            52              53 cm 
Langan menekki 

Rowan Felted Tweed -lankaa 

tummanharmaata (159) 150 200 200 200          200            250 g 
vaaleanharmaata (191) 150 150 150 150          200            200 g 

keltaista (181) 50 100 100 100          100            100 g 

Rowan Kidsilk Haze -lankaa 

harmaata (605) 75 75 75 100          100            100 g 
vaaleanharmaata (664) 50 75 100 100          100            100 g 

vaaleaa beigeä (686) 25 25 25 25             50              50 g 

 

Takakappale Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=keltainen + v.beige) ohuemmille puikoille 102-114-

122-134-142-154 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 

92-102-112-122-132-142 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule raidoittaen. Kun 
kappaleen korkeus on 43-44-45-45-46-46 cm, ja olet neulonut raidoituksen 18.-20.-20.-22.-24.-26. 

krs:n, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten ensin 1x4-5-5-6-6-7 s. Neulo seuraavalla eli 

oikean puolen krs:lla 2 s o, 2 s o yhteen takareunoistaan, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa 

reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s o yhteen ja neulo 2 s o. Neulo seuraavalla eli nurjan puolen krs:lla 2 s 



n, 2 s n yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 4 s, neulo 2 s n 

takareunoistaan yhteen ja neulo 2 s n. Toista tällaiset kavennukset joka krs vielä 1-3-3-5-5-7 krs:n ajan 

ja sitten joka 2. krs 4-3-5-4-6-5 kertaa =70-76-82-88-94-100 s. Kun kädentien korkeus on 20-22-23-

25-26-28 cm, päätä molemmista reunoista olkaa varten joka 2. krs 4x4-4-5-5-6-6 s ja 1x5-7-5-8-6-8 s. 
HUOM: Kun kädentien korkeus on 21-23-24-26-27-29 cm, jätä keskimmäiset 20-22-24-24-26-28 s 

pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa 2 krs:n kuluttua 

1x4 s ja päätä samalla sivussa olan s:t loppuun. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 
 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 16-18-18-20-20-22 cm. Jätä nyt 

keskimmäiset 12-14-14-14-14-16 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna 
samalla pääntien reunassa joka krs 4x1 s, joka 2. krs 3-3-4-4-5-5x1 s ja vielä 3 krs:n kuluttua 1x1 s. Kun 

kädentien korkeus on 20-22-23-25-26-28 cm, päätä sivusta lähtien olan s:t kuten takana. Neulo 

pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 
 

Hihat Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla (=keltainen + v.beige) ohuemmille puikoille 46-46-50-50-54-

54 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Muuta viimeisellä eli nurjan puolen krs:lla s-luvuksi 46-48-50-52-54-

56 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule raidoittaen sen 29.-27.-21.-21.-21.-21. 
krs:lta. Lisää sileän neuleen 5. krs:lla molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 1 s ja toista sitten lisäykset 

joka 6. krs kunnes työssä on 70-76-72-82-80-88 s sekä vielä joka 8. krs kunnes työssä on 76-80-82-86-

88-92 s. Kun hihan pituus on n. 47-49-51-51-52-53 cm ja olet samassa kohtaa raidoituksessa kuin 

miehustassa, aloita pyöriön kavennukset. Päätä molemmissa reunoissa ensin 1x4-5-5-6-6-7 s. Kavenna 

sitten molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella kuten kädenteiden reunoissa joka krs 3x1 s, joka 2. krs 

4x1 s ja joka 4. krs 2x1 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs kunnes työssä on jäljellä 

40 s. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 7x1 s ja päätä sitten molemmissa reunoissa 1x4 s. 

Kun pyöriön korkeus on 14-15-15-16-17-18 cm, päätä loput 18 s kerralla. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 
Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi (ja neulo) 2-kertaisella langalla (= keltainen + v.beige) 

pyöröpuikolle pääntien reunasta 76-80-88-88-92-96 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 2,5 

cm. Päätä s:t löyhästi. Kiinnitä vielä hihat. 
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