
Bravo Big Color 
Myssy ja tuubihuivi 
 

 

Päänympärys: 54/58 cm 

Huivin mitat: 34x62 cm. 

Lanka: Schachenmayr Bravo Big Color  

 myssyyn 200 g ja huviin 200 g (00085). 

Puikot Prym: Myssyyn sukkapuikot nro 10 ja huiviin pyöröpuikko nro 

12 tai käsialan mukaan. 

Virkkuukoukku Prym: Nro 8 tai käsialan mukaan.  

Neuletiheys: 8 s ja 13 krs hieman venytettyä joustinneuletta 

ohuemmilla puikoilla ja 8 s sekä 12 krs helmineuletta paksummilla 

puikoilla =10 cm.  

Joustinneule suljettuna neuleena: 1.-5.krs: *2 o, 2 n, 2 o, 2 n, 4 o, 2 n, 2 

o, 2 n, 2 o, 2 n*, toista *-*. 6.krs: neulo oikeat s:t oikein ja nurjat s:t 

nurin muuten, mutta siirrä 4 oikeaa s:aa apupuikolle, kierrä apupuikkoa 

180 astetta ja neulo vasta sitten nämä s:t oikein. Toista 1.-6. krs:ia. 

Helmineule suljettuna neuleena: 1.-2.krs: 1 o, 1 n. 3.-4.krs: 1 n, 1 o. 

Toista 1.-4. krs:ia. 

 

MYSSY 

Luo sukkapuikoille 44 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta. 

Kun olet neulonut 18 krs, aloita kavennukset. 1.krs: neulo jokaisessa 

nurjassa raidassa 2 s n yhteen =34 s. 2. ja 4.krs: neulo oikeat s:t oikein ja 

nurjat nurin. 3.krs: *2 o yhteen, 1 n, 2 o yhteen, 1 n, 2 o yhteen 2 kertaa, 

1 n, 2 o yhteen, 1 n, 2 o yhteen, 1 n*, toista *-* =22 s. 5.krs: *neulo 2 s 

takareunoistaan oikein yhteen 2 kertaa, 2 o, 2 o yhteen 2 kertaa, 1 n*, 

toista *-* =14 s. Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Tee 

6 cm:n tupsu ja kiinnitä paikoilleen. 

Merkitse sitten lippaa varten myssyn alareunaan otsan keskikohta (laita 

merkki ´palmikon´ keskelle) ja virkkaa merkin molemmin puolin 7 ks =14 

ks). 2.krs: 1 kjs ja sitten 14 ks edellisen krs:n s:iden takareunaan, tee 

jatkossakin s:t aina edellisen krs:n s:iden takareunaan. 3.krs: 1 kjs, jätä 1 ks 

väliin, tee 12 ks. 4.krs: 1 kjs ja 12 ks. 5.krs: 1 kjs, jätä 1 s väliin, tee 10 ks. 

6.krs: 1 kjs ja 10 ks. Katkaise ja päätä lanka. 

Viimeistely: Aloita keskeltä takaa ja virkkaa myssyn alareunaan *2 ks, virkkaa seuraavat 2 ks yhteen*, toista *-* 

vielä 2 kertaa, tee 2 ks ja sitten lipan reunaan ps:ita, tee sen jälkeen myssyn alareunaan 2 ks, *virkkaa seuraavat 2 

ks yhteen, tee 2 ks*, toista *-*. Sulje krs ps:lla. Käännä työ ja tee 1 kjs, ja sitten 1 ks jokaiseen edellisen krs:n 

ks:aan niiden takareunaan. Tee vielä lipan reunaan 1 krs ks:ita siten, että työnnät koukun aina molempien s-

lenkkien ali.  

HUIVI 

 

Luo pyöröpuikolle 50 s ja neulo suljettuna neuleena helmineuletta 34 cm, päätä s:t. 
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