
 

Pirtin peruspaita (aikuisten) 
 
Malli  Pirtin Kehräämö Oy/Hanne Piirainen 
Koko   XS(S)M(L)XL(XXL) 
Vartalon ympärys  96(104)112(120)128(136) cm 
Lanka   Pirtin kehräämö karstalanka tex 140×3 väri 6 600(650)700(750)800(850) g 
Puikot   Pyöröpuikot (60-80 cm ja 40 cm) ja sukkapuikot nro 3,5 ja 4,5 tai käsialan  

mukaan. 
Neuletiheys   18 s x 25 krs sileää neuletta = 10 cm 
Mallineule   sileä neule, 2 oikein 2 nurin -joustinneule 
 
Pusero neulotaan suljettuna neuleena ja lopuksi ommellaan kainaloon jäävät lyhyet saumat. 
 
Helma 

Luo ohuemmalle pyöröpuikolle (80 cm) 176(188)200(216)232(244) s ja neulo 
joustinneuletta suljettuna neuleena 18krs. Vaihda työhön paksummat 
pyöröpuikot ja merkitse kierroksen aloituskohta silmukkamerkillä. Neulo 
oikeaa kunnes kappaleen korkeus on 42(43)44(45)47(48) cm. Neulo 
84(90)92(96)100(102) s (takakappale), päättele seuraavat 4(4)8(12)16(20) s 
(kädentie), neulo 84(90)92(96)100(102) s (etukappale), päätä 4(4)8(12)16(20) 
s (kädentie). Jätä helma odottamaan. 

Hihat 
Luo ohuemmille sukkapuikoille 48(48)52(52)56(56) s ja neulo joustinneuletta 
suljettuna neuleena 18 krs. 
Vaihda työhön paksummat sukkapuikot ja neulo sileää neuletta suljettuna 
neuleena. 
Kun kappaleen korkeus on 11(9)10(12)12(10) cm, lisää kerroksen 
vaihtumiskohdan molemmin puolin 1 s: neulo kerroksen alusta 1 s, lisää 1 s (= 
neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen eli takareunasta oikein) ja kun 
kerroksella on jäljellä 1 s, lisää 1 s ja neulo kerroksen viimeinen 1 s. 
Toista lisäykset joka 8. (8.)6.(6.)6.(6.) kierros vielä 11(13)13(15)14(16) kertaa = 
72(76)80(84)86(90) s. Neulo kunnes kappaleen korkeus on 49(50)51(52)52(52) 
cm, päätä kerroksen alussa ja lopussa 2(3)4(6)6(8) s. Jätä loput 
68(70)72(72)74(74) s odottamaan. 
Neulo toinen hiha samoin. 

Kaarroke 
Poimi pyöröpuikolle takakappale 84(90)92(96)100(102) s, hiha 
68(70)72(72)74(74) s, etukappale 84(90)92(96)100(102) s ja toinen hiha 
68(70)72(72)74(74) s . 304(320)328(336)348(352) s. 
 

Raglankavennukset 
Kavennus takakappaleen alussa, hihan alussa ja etukappaleen alussa: 1o, 
ylivetokavennus 
Kavennus takakappaleen lopussa, hihan lopussa ja etukappaleen lopussa: 3s 
ennen silmukkamerkkiä 2o yhteen, 1o. 
Kierroksen aloituskohta on takakappaleen alussa. neulo 1o, 2 s oikein yhteen, 
neulo kunnes takakappaleella jäljellä 3s, tee ylivetokavennus , 1o. 
(Silmukkamerkki) Neulo hihan alussa 1 o, neulo 2 s oikein yhteen, neulo 
kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 3 s, ylivetokavennus, 1 o (Silmukkamerkki). 
Etukappaleella 1o, 2o yhteen, neulo kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 3 s, 



 
ylivetokavennus, 1 o (Silmukkamerkki). Toisen hihan alussa 1 o, neulo 2 s 
oikein yhteen, neulo kunnes hihan silmukoita jäljellä 3 s,ylivetokavennus, 1 o 
(Silmukkamerkki). Joka kavennuskerros silmukkaluku vähenee 8 s. 
Kun olet tehnyt kavennukset kuten edellä joka toinen kierros yhteensä 
22(24)25(26)28(28) kertaa ja työssä on 128s joka koossa, kavenna vielä 
hihojen sisäpuolen kavennuksia yhteensä 5 kertaa joka kierros. Kierroksella 
kapenee aina 4s. Kun olet tehnyt kaikki kavennukset, puikoilla on yhteensä 
104s joka koossa. 
 

 
Takaosan lyhennettyjen kierrosten korotus 
 

Neulotaan tasona oikean puolen kierrokset oikein ja nurjan nurin. 
Lyhennettyjen kerrosten kääntymiskohdassa kiepauta Lanka puikon ympäri ja 
kiristä. Neulo kiepautettu lanka yhteen viimeisen silmukan kanssa seuraavalla 
kierroksella, näin kääntymiskohtaan ei muodostu reikää. 
Neulo takakappaleen keskelle ja laske kierrokset keskeltä alkaen. 
5(5)5(5)10(10)s, käännä työ. Kiepauta lanka puikolle, käännä työ ja neulo 
takaisin keskikohtaan ja vielä 10s. Käännä työ, kiepauta lanka puikolle, neulo 
19s, silmukka ja lankalenkki yhteen, 5s. Käännä työ. Kiepauta 
lankalenkki puikolle, neulo jälleen edelliseen kääntymiskohdan jälkeen 5s, 
käännä työ. Toista neulomalla aina 5s lisää kunnes olet neulonut molempiin 
suuntiin 20(20)25(25)30(30)s. Neulo vielä kokonainen kierros ja vaihda 
samalla ohuempi pyöröpuikko. 
 
Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 9 krs. Päättele kauluksen silmukat 
isommilla puikoilla, jotta kauluksesta ei tule liian kireä. 
Ompele kainaloiden saumat kiinni. 

Viimeistely 
Päättele langanpäät. Höyrytä valmis paita tai vaihtoehtoisesti upota paita 
lämpimään veteen, anna olla hetken aikaa. Puristele varovasti käsissä ja 
lopuksi esim. pyyhkeen sisällä paidasta ylimääräiset vedet pois. Varo ettet 
venytä paitaa. Muotoile paita oikeaan muotoon ja anna kuivua tasossa. 
Höyrytys ja kastelu rauhoittavat ja tasoittavat neulepinnan. 

 



 
 
 
 
              


