
Wool 125 

Ruutukuvioiset myssy ja huivi 

 

Koko: Myssyn päänympärys45cm, huivin koko 14 x 89 cm 
Lanka: Schachenmayr Wool 125 100 % villa 

100g harmaata ja 100 g punaista 

Prym pyörö- ja sukkapuikot: 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan 
Joustinneule: 2 o, 2n 

2-värinen pintaneule suljettuna neuleena: 1.-2. krs neulo harmaalla 

oikein 3.-4. krs: punaisella, *nosta 2 s neulomatta, neulo 2 o*, 
toista *-*. 5.-6. krs: harmaalla oikein. 7.-8. krs punaisella, *neulo 2 

o, nosta 2 s neulomatta*, toista *-*. Toista 1.-8. krs:a. 

Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t oikein. 
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta sekä 22 s ja 40 krs 2-väristä 

pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm 

 

MYSSY 
Neulo näin: Luo ohuemmalle pyöröpuikolle punaisella langalla 100 

s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 8 cm. Vaihda työhön 

paksumpi pyöröpuikko ja aloita 2-värinen pintaneule. Kun olet 

neulonut pintaneuletta 6 cm (=24krs), aloita sileä neule sekä 

kavennukset harmaalla langalla. Vaihda työhön sukkapuikot, kun 

pyöröpuikko käy liian pitkäksi. 

1. krs: kavenna 4 s tasavälein = 96 s. 9. krs: *6 o, 2 o yhteen*, 

toista *-* vielä 11 kertaa = 84 s. 10. krs: *5 o, 2 o yhteen*, toista *-* vielä 11 kertaa = 72 s. Jatka 

kavennuksia tähän tapaan joka krs, kavennusten väleistä jää aina 1 s pois. Kun työssä on jäljellä 24 s, 

neulo koko krs:n ajan 2 s o yhteen. Katkaise lanka, vedä loppujen 12 s:n läpi, kiristä ja päätä hyvin. Tee 
ja kiinnitä myssyn laelle vielä tupsu, jonka halkaisija on 8 cm. 

 

HUIVI 
Neulo näin: Luo ohuemmilla sukkapuikoilla punaisella langalla 60 s ja neulo suljettuna neuleena 

joustinneuletta 6 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita 2-värinen pintaneule. Kun olet 

neulonut pintaneuletta 77 cm (=306 krs), ja tehnyt viimeksi pintaneuleen 2. krs:n, vaihda työhön 

ohuemmat sukkapuikot. Neulo vielä joustinneuletta punaisella langalla 6 cm, päätä s:t. 
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