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Lanka 
Novita 7 Veljestä 
~85 g tummanvihreää 
~75 g vaaleanvihreää 
 
Puikot 
3,5 mm sukkapuikot 
(valinnaisesti lyhyet pyöröpuikot 
resoria varten) 
 
Koko 
Kiinanharjakoira (naaras), puseron 
vatsanympärys on noin 28 cm ja 
rinnanympärys 41 cm. 
 

Ohje 
 
Luo tummanvihreällä langalla 80 silmukkaa ja jaa ne neljälle puikolle (20 s/puikko). 
Neulo pyöröneuleena 2 oikein, 2 nurin -joustinta 8 cm. Neulo vielä yksi kerros sileää 
neuletta tummanvihreällä ja lisää kerroksen aikana tasaisesti 4 silmukkaa (1 per puikko). 
Vaihda työhön vaaleanvihreä lanka ja neulo sillä seuraavien 8 kerroksen ajan, siirry sitten 
taas tummanvihreään ja neulo sillä vuorostaan 8 kerrosta.  
 
Kun työn pituus on 14 cm luomisreunasta mitattuna, jaa silmukat koiran etujalkoja 
varten: siirrä 1. puikon alusta 11 silmukkaa apulangalle tai hakaneuloille odottamaan ja 
neulo muilla silmukoilla 8 cm sileää tasoneuleena (jatka raidoitusta kuten aiemminkin). 
Siirrä sitten odottamaan jääneet 11 silmukkaa omalle puikolleen ja neulo niilläkin 8 cm 
sileää neuletta tasoneuleena. Tämän jälkeen siirrä kaikki silmukat taas samoille puikoille 
ja jatka työtä pyöröneuleena. Neulo 2 kerrosta normaalisti ja kavenna sitten työstä 4 s 
tasaisin välein, neulo taas 2 kerrosta ja toista kavennukset. Työssä on nyt 76 silmukkaa. 
 
Kun työn pituus on 36 cm luomisreunasta mitattuna, päättele 1. puikon silmukat ja jatka 
muilla työtä tasoneuleena. Päätä molemmissa reunoissa 2 x 2 s, 5 x 1 s, 2 x 2 s ja 1 x 3 s. 
Työssä on nyt 31 silmukkaa. 
 
Poimi tummanvihreällä langalla sukkapuikoille tai pyöröpuikolle työn vatsapuolen 
reunoista 65 silmukkaa lisää (puikoilla on yhteensä 96 silmukkaa) ja neulo 2 oikein, 2 
nurin -joustinta 3 cm. Päättele silmukat ja katkaise lanka. 
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Neulo seuraavaksi lahkeet: poimi etujalkojen kohdalle jääneen aukon reunoista 44 
silmukkaa ja neulo 2 oikein, 2 nurin -joustinneuletta 6 cm. Päättele silmukat ja katkaise 
lanka. Neulo toinen lahje samoin. 
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