
Timanttipusero 

Haastava, ruutupiirros oikeakätisille kirjan lopussa.  

 

Neuleessa on kaarroke ja kuvioneuletta. Se neulotaan ylhäältä alaspäin. 

Puseron istuvuus on rento, eikä siihen neulota niskaan korotusta. 

Musavinkkinä Tom Waitsin Diamonds on my windshield. 

 

LANKA 

Sandnes Garnin Børstet Alpakka  

Pohjaväri:  

Børstet Alpakka  

6220 Lys Blågrå (harmaansininen) 

Koot S–M 5–7 kerää 

Koot L–XL 7–8 kerää 

Kuviot: 

Børstet Alpakka 2112 Lys Gul (vaalea keltainen) 1 kerä 

Børstet Alpakka 2127 Gul (keltainen) 1 kerä 

Børstet Alpakka 1001 Hvit (valkoinen) 1–2 kerää 

Børstet Alpakka 5575 Marineblå (tummansininen) 1 kerä 

 

Neuletiheys 16 s = 10 cm 

 

PUIKOT 

Pyöröpuikot 60–80 cm nro 5 tai käsialan mukaan. 

Sukkapuikot/pyöröpuikko 40 cm, nro 4 hihojen ja pääntien 

joustinneuleeseen. 

Puikko nro 6–7 päättelyä varten. 

Tarvitset myös silmukkamerkkejä. (Tai voit käyttää myös värikästä 



lankaa merkitsemiseen.) 

Koot S–M–L–XL 

 

Piirroksen olka–helma-pituudet ovat noin 50–52–54–56 cm 

 

Pääntien reunus ja kaarroke neulotaan suljettuna neuleena 

pyöröpuikolla, ylhäältä alas. Kaarroke jaetaan silmukkamerkeillä 

etu-/takakappaletta ja hihoja varten. 

 

Etu-/takakappale neulotaan suljettuna neuleena pyöröpuikolla, ylhäältä 

alas. Hihat neulotaan suljettuna neuleena sukkapuikoilla / lyhyellä 

pyöröpuikolla ylhäältä alas. 

 

Lisäykset tehdään poimimalla silmukoiden välissä kulkeva lankalenkki 

puikolle ja neulomalla se kiertäen oikein, jotta vältetään reikien 

muodostuminen. 

 

Aloita pääntie luomalla lyhyelle nro 4 pyöröpuikolle 80–84–90–94 

silmukkaa harmaansinisellä langalla. Neulo 2 o, 2 n joustinneuletta 15 

kerrosta (= noin 6 cm).  

Lisää viimeisellä joustinneulekerroksella loppuun 0–1–0–1 silmukkaa, 

jotta silmukoita on 80–85–90–95.  

Kiinnitä 1 merkki taakse keskelle kerroksen vaihtumiskohtaan. Neulo 

sitten kaarroke ohjeen mukaisesti. Kaarrokkeen korkeus mitataan 

silmukkamerkistä! 

 

KAARROKE 

Vaihda pyöröpuikkoon nro 5, ja neulo mallineuletta suljettuna neuleena 



piirroksen A.1 mukaisesti. Kuvio toistuu neuleessa 16–17–18–19 kertaa.  

Huomio! XL-koossa lisäyskerroksia on 6. Muut koot tekevät 5 

lisäyskerrosta. 

 

Tee lisäykset piirroksen mukaisesti. Tarkista neuletiheys.  

 

Kun olet neulonut piirroksen A.1 loppuun, työssä on 240–255–270–304 

silmukkaa. Jatka neulomalla sileää neuletta harmaansinisellä, kunnes 

kaarrokkeen korkeus pääntien reunuksen merkistä mitattuna on noin 

20–22–24–26 cm. 

 

Jatka sileää neuletta harmaansinisellä langalla. Lisää tasavälein (tai yksi 

lisäys keskelle taakse) 0–1–2–0 silmukkaa = 240–256–272–304 

silmukkaa.  

 

Jaa kaarroke silmukkamerkeillä etu-/takakappaletta ja hihoja varten, eli 

neulo seuraava kerros näin: Neulo 37–40–42–46 silmukkaa 

(takakappaleen toinen puoli, siirrä sitten 46–48–52–60 silmukkaa 

apulangalle hihaa varten ja luo apulangan silmukoiden tilalle 6–6–8–8 

silmukkaa (= sivussa hihan alla). Neulo 74–80–84–92 silmukkaa kuten 

aiemmin (= etukappale), siirrä seuraavat 46–48–52–60 silmukkaa 

apulangalle hihaa varten, luo apulangan silmukoiden tilalle 6–6–8–8 

silmukkaa (= sivussa hihan alla) ja neulo loput 37–40–42–46 silmukkaa 

kuten aiemmin (= takakappaleen toinen puoli). Neuleen pituus mitataan 

jatkossa tästä. Neulo sitten etu-/takakappale ja hihat erikseen. 

 

ETU- JA TAKAKAPPALE 

= 160–172–184–200 silmukkaa.  



Neulo kunnes työn pituus kappaleiden jakokohdasta mitattuna on noin 

26 cm. Työhön neulotaan vielä resoria noin 4 cm, sovita tarvittaessa 

puseroa ja tarkista onko pituus sopiva. Jatka tarvittaessa mieleiseesi 

pituuteen.  

Vaihda pyöröpuikkoon nro 4. Neulo 4 cm 2 s o, 2 s n -joustinneuletta 

suljettuna neuleena. Ota paksumpi puikko käyttöön ja päätä silmukat 

löysästi joustinneuletta neuloen, jotta reunasta tulee tarpeeksi joustava. 

Puseron pituus olalta alaspäin mitattuna on noin 50–52–54–56 cm. 

 

HIHAT: 

Ota toisen sivun apulangalla odottavat 46–48–52–60 silmukkaa 

sukkapuikoille tai lyhyelle pyöröpuikolle nro 5 ja poimi lisäksi jokaisesta 

hihan alapuolelle luodusta 6–6–8–8 silmukasta 1 silmukka = 

52–54–60–68 silmukkaa. Aseta silmukkamerkki keskelle hihan 

alapuolelle eli keskelle poimittuja (6–6–8–8) silmukoita. Siinä on 

kerroksen vaihtumiskohta. 

Neulo kunnes hihan pituus jakokohdasta mitattuna on kaikissa koissa 14 

cm.  

Lisää nyt keskelle hihan alle 2 silmukkaa seuraavasti: 

Neulo kunnes silmukkamerkkiä edeltää 1 silmukka, poimi langankierto 

puikolle ja neulo se kiertäen oikein, neulo 2 silmukkaa oikein 

(silmukkamerkki on näiden 2 silmukan keskellä), poimi langankierto 

puikolle ja neulo se kiertäen oikein = työhön lisättiin 2 silmukkaa. 

Toista tällaiset lisäykset 2–2–1½–1½ cm välein yhteensä 7–6–6–6 

kertaa = 66–66–72–80 silmukkaa. 

Neulo kunnes hihan pituus jakokohdasta mitattuna on 37–35–34–32 cm 

(työhön neulotaan vielä resoria noin 4 cm, sovita tarvittaessa puseroa ja 

tarkista onko hihan pituus sopiva).  



 

 

Neulo 1 kerros oikein ja kavenna tasavälein 34–30–32–32 silmukkaa = 

32–36–40–48 silmukkaa. 

Vaihda sukkapuikkoihin nro 4. Neulo 4 cm joustinneuletta suljettuna 

neuleena. Päätä silmukat löysästi! joustinneuletta neuloen. Hihan pituus 

jakokohdasta mitattuna on noin 41–39–38–36 cm. Neulo toinen hiha 

samoin. 

 

Päättele langat kanavaneulalla. Kastele neule kauttaaltaan lämpimällä 

vedellä ja puristele se kevyesti liiasta vedestä. Kääri se pyyhkeeseen ja 

puristele kuivemmaksi. Laita sitten neule kuivumaan vaakatasoon 

esimerkiksi pyyhkeen päälle kuivaustelineelle. Muotoile kosteana. Voit 

myös esimerkiksi pingottaa neuleen jollekin pehmeälle alustalle käyttäen 

nuppineuloja.  Näin neule asettuu lopullisiin mittoihinsa. 


