
 

Catania Denim 

Myssy     

 

KOKO: Pään ympärys 43–48 cm  

NEULEEN MITAT: Ympärys 52 cm ja korkeus 21 cm. 

LANKA: Schachenmayr original Catania Denim 50 g kutakin väriä: yönsinistä 

(00150), farkunsinistä (00152), vaaleansinistä (00153), oliivinvihreää (00172) ja 

harmaata (00192). 

PRYM PUIKOT: Pyöröpuikot 2,5 ja 3 mm tai käsialan mukaan (pituus 40 cm), 

sukkapuikot 3 mm. 

TIHEYS: 23 s ja 48 krs kohoneuletta paksummilla puikoilla = 10 x 10 cm.  

JOUSTINNEULE: 1o 1n, neulo oikeat s:t kiertäen eli takareunoista. 

KOHONEULE: Parillinen s-määrä 

1. krs: *Nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä, 1 n*. Toista aina *–* koko krs. 

2. ja 4. krs: Kaikki s:t o. 

3. krs: *1 n, nosta 1 s neulomatta lanka työn edessä*. 

VÄRIJÄRJESTYS: 2 krs oliivilla, 2 krs vaaleansinisellä, 2 krs oliivilla, 6 krs 

yönsinisellä, 10 krs harmaalla, 2 krs farkunsinisellä, 2 krs harmaalla, 2 krs 

farkunsinisellä, 2 krs vaaleansinisellä. Toista näitä 30 krs. 

 

TYÖOHJE: Luo ohuemmalle pyöröpuikoille farkunsinisellä 120 s ja neulo 

suljettuna neuleena joustinneuletta 7 krs (= 2 cm). Vaihda paksumpiin puikkoihin 

ja neulo 2 krs oikein vaaleansinisellä. Jatka kohoneuletta raidoittaen ohjeen mukaan. Kun myssyn korkeus on noin 17 cm, 

aloita kaventaminen kohoneuleen krs:lla 2 tai 4. Kavenna krs:n aikana 10 s näin: neulo *9 o, tee 1 yhdistetty kavennus (= 

nosta 2 s neulomatta kuin aikoisit neuloa ne o yhteen, neulo 1o ja vedä molemmat nostetut s:t yli)* = 100 s. Neulo 3 krs 

kohoneuletta ja sitten kavennus-krs näin: *7 o, 1 yhdistetty kavennus* = 80 s. Neulo taas 3 krs kohoneuletta ja sitten 

kavennus-krs niin, että kavennusten väleissä on 5 s = 60 s. Jatka 3 krs kohoneuletta, sitten kavennus-krs, jossa 

kavennusten väleissä on 3 s = 40 s. Jälleen 3 krs kohoneuletta, sitten kavennus-krs, jossa on 2 s kavennusten väleissä = 20 

s. Neulo sitten koko krs:n ajan 2 o yhteen = 10 s. Katkaise lanka ja pujota sen pää 2x s:iden läpi ja kiristä. Päätä langanpäät 

np:lle. 
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