
Merino Extrafine 85  

Neulottu mopsi 

 

Korkeus: N. 35 cm. 

Lanka: Schachenmayr Extrafine 85 -lankaa 150 g beigeä ja  

50 g mustaa.  

Prym puikot: nro 5 tai käsialan mukaan.  

2 mustaa nappia silmiksi, 1 ruskea ovaalinmuotoinen nappi 

kuononpääksi sekä vanua täytteeksi. 

Neuletiheys: 15 s ja 28 krs ainaoikeaa =10 cm. 
Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein.  

 

Takakappale: Luo toista jalkaa varten beigellä langalla 14 s ja neulo 
ainaoikeaa 24 krs. Jätä s:t odottamaan. Tee toinen jalka samoin. 

Jatka kaikilla 28 s:lla ainaoikeaa vartaloa varten 24 krs. Lisää sitten 

molempiin reunoihin käsiä varten 1x18 s. Neulo näillä 64 s:lla 
ainaoikeaa 16 krs ja päätä sitten käsien s:t. 

Jatka ainaoikeaa 28 s:lla ensin 5 krs. Kavenna sitten molemmissa 

reunoissa olkapäitä varten joka 2. krs reuna-s:n sisäpuolella 3x1 s =22 s. 

Neulo päätä varten ainaoikeaa ensin 10 krs ja kavenna sitten 

molemmissa reunoissa joka 2 krs 4x1 s. Päätä loput 14 s kerralla. 

Etukappale: Neulo kuten takakappale. 

Häntä: Luo beigellä langalla 17 s ja neulo ainaoikeaa 18 krs. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 
7x1 s. Päätä loput 3 s kerralla. Ompele kappaleen pitkät sivut yhteen ja täytä häntä vanulla. 

Korvat: Luo mustalla langalla 7 s ja neulo ainaoikeaa ensin 11 krs. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 2. 

krs 3x1 s. Päätä viimeinen s. Tee toinen korva samoin. 
Kuono: Luo mustalla langalla 17 s ja neulo ainaoikeaa ensin 7 krs. Päätä sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 

1x3 s, 1x2 s ja 2x1 s. Päätä loput 3 s kerralla. 

Viimeistely: Kiinnitä kuono päähän mustalla langalla etupistoin, työnnä samalla kuonon alle hieman vanua. 

Ompele suu beigellä langalla etupistoin. Kiinnitä silmät ja kuononpää kuvan mukaan päähän. Leikkaa beigestä 

langasta pari viiksikarvaa ja kiinnitä ne kuononapin alle. Ompele etu- ja takakappaleen sivut yhteen ja täytä 

vanulla. Kiinnitä korvat pään molemmin puolin. Taita kädet vartalon eteen ja kiinnitä muutamalla pistolla. 

Ompele mustalla langalla käsiin ja jalkoihin pitkiä pistoja kuvan mukaan. 
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