
Merino Extrafine 120 

Miehen myssy ja huivi  
 

Myssyn päänympärys on n. 57 cm ja huivin koko on n. 30x170 cm 

 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lanka (100%villa)  

Pyöröpuikot Prym:Nro 3,5 ja 4 sekä myssyyn sukkapuikot nro 4 tai 

käsialan mukaan  

Tiheys 22 s ja 30 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm 

Mallineuleet Joustinneule: 3 n, 3 o. Pintaneule: neulo ruutupiirroksen ja 

ohjeen mukaan. Toista 1.-8. krs:ia. 3 s:n reunus: neulo työn oikean puolen 

krs:illa molemmissa reunoissa 1 o, nosta 1 s neulomatta, lanka työn 

edessä, neulo 1 o ja neulo nurjan puolen krs:illa seuraavasti: nosta 1 s 

neulomatta, lanka työn edessä, neulo 1 o, nosta 1 s neulomatta, lanka 

työn edessä  

 

Langan menekki 

SMC Merino Extrafine 120 –lankaa  

tummanharmaakirjavaa (00198) 450 g 

 

MYSSY 

Neulo näin Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 126 s ja aloita suljettuna 

neuleena joustinneule neulomalla 3 n, 3 o jne. Kun jousteen korkeus on 3 

cm, vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja aloita 6 s:n pintaneule 

piirroksen mukaan. Kun olet neulonut pintaneuletta 36 krs (=n. 12 cm), 

vaihda työhön sukkapuikot ja jaa s:t siten, että I, II ja III puikoilla on kullakin 

36 s ja IV puikolla on 18 s. Merkitse nyt kavennuskohdat siten, että neulot krs:n alusta 16 s, *laita merkki äsken 

neulotun s:n kohdalle ja neulo 18 s*, toista *-*. Työhön tulee 7 merkkiä. Aloita sitten kavennukset siten, että 

neulot aina merkityn s:n ja sitä edeltävän s:n oikein yhteen. 1. kavennuskerroksen jälkeen työssä on 119 s. Toista 

tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä 3 kertaa, sitten joka 2. krs 7 kertaa ja jatka niitä joka krs kunnes työssä on 

jäljellä 21 s. Neulo seuraava krs näin: *nosta 2 s oikein neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli*, 

toista *-* =7 s. Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. 

HUIVI 

Neulo näin Luo ohuemmille puikoille 69 s ja neulo 1.krs: (np) 3 s:n reunus, sitten 3 o, *3 n, 3 o*, toista *-* ja 

tee 3 s:n reunus. Kun huivin pituus on 5 cm, jatka 3 s:n reunusta ja aloita s:iden sisäpuolella pintaneule piirroksen 

reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 10 kertaa, neulo piirroksen viimeiset 3 s ja neulo 3 s:n reunus. Neulo jatkossa 

s:t tässä järjestyksessä. Kun huivin pituus on n. 165 cm ja olet viimeksi neulonut mallineuleen 4. krs:n, neulo 5 cm 

joustinneuletta kuten huivin alussa. Päätä s:t. 

 

= oikea s, neulo s nurjalla nurin   pintaneuleen ruutupiirros 

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

= nosta 1 s neulomatta, lanka työn edessä 

 

 

 

 

 

 
Copyright: MEZ GmbH 

 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6, 04200 Kerava  

puh 09-274871                                             6s mallikerta toistuu 


