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9933 
JÄÄKUNINGATAR-KAARROKENEULE 
 
Malli: Taito Pirkanmaa, Minna Ahonen 
 
Koko: 36/38 - 40/42 (vastaa miesten 48) - mies 50/52 
Puseron rinnanympärys 95-102-112 cm, pituus 67-69-71 cm 
 
Tarvikkeet: Taito Pirkanmaan paksu Pirkka-lanka tex 285 x 2  
(100 % villa, vyyhti 100 g= 170 m, kerä 50 g= 85 m)  
- pohjaväri valkoinen (100) 550-600-700 g 
- curry (222)  100 g  
- jää (112)  100 g 
- meri (214)  50 g  
- naava (210)  50 g 
 
sukkapuikot no 3 ja 3½ ja pyöröpuikot no 3 ja 3½ ja 4 
 
Tiheys: 10 cm = 21 s ja 28 krs sileää neuletta no 3½ puikoilla. 
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Työohje: Pusero neulotaan pyöröneuleena kädentielle asti. Luo jäänsinisellä puikoille no 3 202-220-238 s ja 
neulo pyöröneuleena 1 o 1 n joustinneuletta 4 krs, sitten meren värisellä 4 krs, currylla 4 krs. Yhteensä n. 4 cm. 
Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää neuletta pohjavärillä. Kun koko työn korkeus on 40-41-42, cm, päätä 
työn molemmilta sivuilta 8 s siten että sekä etu- että takakappaleelle jää 93-102-111 s ja jätä silmukat puikoille 
tai apulangalle. 
 
Hihat: Luo jäänsinisellä sukkapuikoille no 3 54-60-66 s ja neulo suljettuna 1 o 1 n joustinneuletta ja raidoita 
kuten helmassa. Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää neuletta samalla lisäten oletetun hihasauman 
kohdalla 11-11-12 x 1 s joka 9. krs. Lisää aina 2 s samalla kerroksella siten, että lisäysten väliin jää 2 s. Kun 
hihan koko korkeus on 48-49-51 cm ja työssä on 76-82-90 s päätä kädentietä varten 7-6-7 s ja jätä (69-76-83) 
loput silmukat puikolle tai apulangalle. Neulo toinen hiha samoin. 
 
Kaarrokeosa: Yhdistä kappaleet pyöröpuikoille no 3½ seuraavasti: vasemman hihan 69-76-83 s, etukappaleen 
93-102-111 s, oikean hihan 69-76-83 s ja takakappaleen 93-102-111 s. Puikoilla 
on 324-356-388 s. Kavenna ensimmäisellä kerroksella kappaleiden yhdistämiskohdista reunimmaiset silmukat, 
jää 320-352-384 s. Neulo pohjavärillä 1-3-6 krs ja aloita kaarrokkeen kirjoneule. Tee kavennukset piirrokseen 
merkityillä kerroksilla. Kavennuskerroksella kavennetaan aina 40-44-48 s. Kavennuskohdat: 1. kavennuskrs jää 
280-308-336 s, 2. kavennuskrs jää 240-264-288 s, 3. kavennuskrs jää 200-220-240 s, 4. kavennuskrs jää 160-
176-192 s, 5. kavennuskrs jää 120-132-144 s, 6. kavennuskrs jää 80-88-96 s 
 
Neulo 2 krs sileää neuletta. Vaihda ohuemmat sukkapuikot ja neulo 1 o 1 n joustinneuletta 6 cm. Neulo vielä 5 
krs sileää ja päättele kiristämättömästi. 
 
Viimeistely: Ompele kainaloon jäävät aukot ja pujottele langanpäät nurjalle. Höyrytä pusero kevyesti kostean 
liinan läpi työn nurjalta puolelta. 
 
MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY. 
 


