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teetee Helmi Pitsipuseroteetee Helmi Pitsipusero



Ylhäältä alaspäin neulottu pitsipuseroYlhäältä alaspäin neulottu pitsipusero

teetee Helmi -langasta

Vyötärömittainen malli, jossa pudotettu olkalinja. Paita neulotaan saumattomana: etu- ja takakappaleen

yläosat neulotaan tasona olalta alaspäin, olat on viistottu pidennetyin kerroksin, vartalo-osa tehdään

kainaloista alkaen pyöröneuleena. Hihojen silmukat poimitaan kädenteiltä ja hihat neulotaan

pyöröneuleena kohti hihansuuta. Paidan ja hihan pituus on helppo säätää omiin mittoihin sovittamalla

neuletta.

Malli:Malli: HEL188 Anu Paljärvi 

Koot:Koot: 32 (34/36) 38/40 (42/44) 46/48 (50/52) 54/56

Valmiin neuleen mitat:Valmiin neuleen mitat: 

rinnanympärys 78 (84) 92 (101) 110 (124) 133 cm, 

käsivarren ympärys 28 (30) 32 (34) 36 (39) 42, 

paidan pituus 44 (44,5) 45 (45,5) 46 (46,5) 47 cm, 

niska-olka-ranne 76,5 (77) 78 (79) 80 (81,5) 83,5. 

Lanka:Lanka: teetee Helmi (100% merinovilla, 200m = 50g): vedenvihreä (06) 200 (250) 300 (350) 400 (450) 500

g

Puikot:Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot 3,5mm

Tiheys:Tiheys: 26 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm, yksittäisen pitsimallikerran leveys neuloksen kastelun jälkeen

n. 6,5cm

Lyhenteet:Lyhenteet: oo = oikein, nn = nurin, K&KK&K = kiedo ja käännä: pidä lanka työn takana, nosta seuraava s oikealle

puikolle nurin neulomatta, tuo lanka työn eteen, siirrä neulomatta nostettu s takaisin vasemmalle puikolle,

lanka kiertää nyt s:n, käännä työ. Neulo K&KNeulo K&K= nosta silmukan juuresta poikittainen lanka puikolle ja neulo

se yhteen s:n kanssa, SMSM = silmukkamerkki, OPOP = oikea puoli, NPNP = nurja puoli

Mallineuleet:Mallineuleet: 

Sileä neule tasona: neulo oikealla puolella oikein, nurjalla nurin.

Sileä neule pyörönä: neulo oikein.

Pitsineule:Pitsineule: mallipiirroksen mukaan, piirrokseen on merkitty vain OP:n krs:t. NP:lla ja pyöröneuleen

parillisilla krs:lla silmukat neulotaan sellaisena kuin ne ovat: nurjat nurin oikeat oikein. Huom! Mallineuleen

1. s neulotaan vain krs:n alussa, jotta pitsiosioon saadaan symmetriset reunat.

Etukappale:Etukappale: Luo pyöröpuikolle 101 (109) 119 (127) 135 (147) 159 s puikoille 3,5. Neulo 1 krs n. 

Olka 1: neulo 26 (27) 31 (34) 37 (40) 44 o, laita irroitettava SM työhön luomisreunan puolelle, K&K.

5 (5) 5 (5) 7 (7) 8 n, K&K. 

*Neulo o K&K:n asti, neulo K&K o, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3o, K&K.

Neulo n K&K:n asti, neulo K&K n, 5 (5) 5 (5) 7 (7) 8 n, K&K*. 

Toista * - *, kunnes NP:lla K&K:n neulottuasi on 2 (3) 7 (10) 5 (8) 8 s jäljellä, neulo ne nurin. Neulo o K&K:n

asti, neulo K&K o, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 o, K&K. Neulo n puikon loppuun. Neulo o K&K:n asti, neulo K&K o, neulo

o krs loppuun. 

Olka 2: neulo 26 (27) 31 (34) 37 (40) 44 n, laita irrotettava SM työhön luomisreunan puolelle, K&K,

5 (5) 5 (5) 7 (7) 8 o, K&K.

*Neulo n K&K:n asti, neulo K&K n, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 n, K&K. Neulo o K&K:n asti, neulo K&K o, 5 (5) 5 (5) 7 (7)

8 o, K&K*. Toista * - *, kunnes op:lla K&K:n neulottuasi jäljellä on 2 (3) 7 (10) 5 (8) 8 s, neulo ne oikein.

Neulo n K&K:n asti, neulo K&K n, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 n, K&K. Neulo o puikon loppuun. Neulo n K&K:n asti,

neulo K&K n, neulo n krs loppuun. Neulo 2 krs sileää neuletta. 

Aloita pitsineule: *Neulo krs:n alusta 2 (6) 3 (7) 3 (9) 7 reunasilmukkaa o, neulo mallipiirroksen mukaan

(huom, piirroksen 1. s neulotaan vain kerran, jotta pitsin reunoista tulee symmetriset), kunnes jäljellä on 2

(6) 3 (7) 3 (9) 7 reunasilmukkaa, neulo ne oikein. Neulo nurjalla s:t sellaisena kuin ne ovat, oikeat oikein,

nurjat nurin.* Toista * - * neuloen, kunnes kaikki mallineuleen krs:t on neulottu. Neulo vielä uudestaan krs:t



1-8 (1-12) 1-14 (1-16) 1-18 (1-22) 1-26. Kappaleen korkeus on n. 16,5 (17,5) 18,5 (19) 20 (21,5) 23 cm.

Katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan apulangalle tai -puikolle. 

Takakappale: Poimi etukappaleen oikealta puolelta silmukoiden luomisreunasta oikeasta reunasta alkaen

1 s kustakin s:sta silmukkamerkkiin asti: 26 (27) 31 (34) 37 (40) 44 s. Luo takapääntietä varten 49 (55) 57

(59) 61 (67) 71s. Poimi toista olkaa varten toisesta silmukkamerkistä kappaleen vasempaan reunaan asti

26 (27) 31 (34) 37 (40) 44 s. Puikolla on 101 (109) 119 (127) 135 (147) 159 s. Neulo 1 krs nurin. 

Olat: Neulo 80 (87) 93 (98) 105 (114) 123 o, K&K. 59 (65) 67 (69) 75 (81) 87 n, K&K. *Neulo o K&K:n asti,

neulo K&K o, 5 (5) 5 (5) 7 (7) 8 o, K&K. Neulo n K&K:n asti, neulo K&K n, 5 (5) 5 (5) 7 (7) 8 n, K&K. * Toista * -

* kunnes OP:n krs:lla on K&K:n neulottuasi jäljellä 2 (3) 7 (10) 5 (8) 8 s, neulo ne o. Neulo NP:lla nurin K&K:n

asti, neulo K&K n, jatka krs loppuun nurin. Neulo 6 krs sileää. Neulo pitsi kuten etukappaleella. Älä katkaise

lankaa.

Vartalo pyöröneuleena:Vartalo pyöröneuleena: Neulo takakpl:lla krs:n alusta 2 (6) 3 (7) 3 (9) 7 reunasilmukkaa o, neulo

pitsineuletta mallipiirroksen seuraavan krs:n mukaan kunnes 2 (6) 3 (7) 3 (9) 7 reunasilmukkaa jäljellä,

neulo ne o. Luo taka- ja etukpl:n väliin kainaloon 0 (0) 0 (4) 8 (12) 14 s. Ota etukpl:n s:t puikolle ja neulo ne

kuten takakpl:n s:t. Luo kappaleiden väliin kainaloon 0 (0) 0 (4) 8 (12) 14) s ja yhdistä pyöröneuleeksi.

Merkitse kainaloihin luotujen s:den puoliväliin (koot 32, 34/36 ja 38/40: kappaleiden väliin) SM:lla sivujen ja

toiseen kainaloon krs:n vaihtumiskohta. Jatka neulomista pyörönä kääntämättä työtä. Työssä on 202

(218) 238 (262) 286 (318) 346 s. Lue kappale loppuun ennen kuin jatkat neulomista. Neulo parillisilla

krs:lla oikeat s:t o, nurjat s:t n. Jatka parittomilla krs:lla mallipiirroksen mukaan. Reunasilmukat

silmukkamerkkien molemmin puolin neulotaan o. Koot 32 ja 34/36 lopeta pitsineule krs:een 30. 38/40 ja

42/44 neulo mallikerta loppuun ja vielä krs:t 1-2. 46/48, 50/52 ja 54/56 neulo mallikerta loppuun ja vielä

krs:t 1-12. Jatka pitsin jälkeen sileää neuletta. Huom! Aloita sivuissa kavennukset, kun työtä on neulottu 5

cm kainalosta alaspäin: neulo krs:n alussa ylivetokavennus, neulo 2 s:n päähän seuraavasta SM:sta, neulo

2 yht, tee SM:n jälkeen ylivetokavennus, neulo kunnes krs:ta on jäljellä 2 s, neulo 2 yht. Reunas:t vähenivät

yhdellä. Toista kavennuskrs 2 (2) 2 (2) 2,5 (2,5) 2,5 cm välein vielä 6 kertaa = 174 (190) 210 (234) 258

(290) 318 s. Neulo ilman kavennuksia, kunnes kappaleen korkeus takapääntien luomisreunasta on 42

(42,5) 43 (43,5) 44 (44,5) 45 cm. Neulo 1 o, 1 n -joustinta 2 cm. Päättele s:t joustinta neuloen.

Hiha pyöröneuleena:Hiha pyöröneuleena: Poimi s:t kädentien ympäriltä neuloen. Aloita kainalosta. Poimi 1 s jokaisesta

kainaloon luodusta s:sta (ei koske kokoja 32, 34/36, 38/40). Poimi loput silmukat pujottaen puikko kahden

reunimmaisen s:n välistä siten, että poimit kahden peräkkäisen krs:n kohdalta s:n ja jätät aina joka 3. krs:n

kohdalta poimimatta. Poimi yhteensä 72 (78) 82 (88) 94 (102) 110 s. Laita SM kainalon keskikohtaan.

Neulo sileää neuletta 4 cm. Tee sitten SM:n jälkeen ylivetokavennus ja neulo 2 viimeistä s:aa ennen SM:ä

yhteen. Toista kavennukset 4 (4) 3,5 (3) 3 (2,5) 2,5 cm välein vielä 8 (10) 11 (13) 13 (14) 15 kertaa = 54

(56) 58 (60) 66 (72) 78 s. Jatka neulomista ilman kavennuksia, kunnes hihan pituus on 52 (51) 50 (49,5) 49

(48) 48 cm. Neulo 1 o, 1 n -joustinta, kunnes joustimen korkeus on 2 cm. Päättele s:t joustinta neuloen.

Neuleen niska-olka-ranne pituus ennen viimeistelyä on n. 73,5 (74) 75 (76) 77 (78,5) 80,5 cm. Neulo toinen

hiha samoin.

Pääntie:Pääntie: Poimi 1 s jokaisesta pääntien luomisreunan s:sta, kooissa 32 ja 34/36 lisäksi 1 s kummankin olan

sauman kohdalta = 100 (112s) 114 (118) 122 (134) 142 s. Neulo pyörönä 1 o, 1 n -joustinta, kunnes

joustimen korkeus on 2 cm. Päättele s:t joustinta neuloen. 

Päättele langat. Kastele neule, purista varovasti ylimääräiset vedet pois pyyhkeen välissä ja asettele neule

tasolle muotoonsa kuivumaan. Anna niska-olka-ranne -mitan joustaa muutaman cm:n pidemmäksi kuin

ennen kastelua, omat mittasi huomioiden. Varo venyttämästä liikaa.
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