
Merino Extrafine 170 

 

Koko: Myssyn päänympärys on n. 36-41 cm ja sukkien 

jalanpituus on n. 8-10 cm.  

Langanmenekki: Schachenmayr Merino Extrafine 170-lankaa 25 

g kutakin. A-myssyyn tai A-sukkiin: roosaa (00035) ja oranssia 

(00026). B-myssyyn tai B-sukkiin: vaaleansinistä (00052) ja 
vihreää (00070). C-myssyyn tai C-sukkiin: punaista (00030) tai 

oranssia (00026). D-myssyyn tai D-sukkiin: tummansinistä 

(00050) ja sinistä (00051). 
Sukkapuikot Prym: Nro 2,5-3,5 tai käsialan mukaan. 

Neuletiheys: 28 s ja 36 krs sileää neuletta sekä 28 s ja 50 krs 

ainaoikeaa =10 cm.  

Joustinneule: 1 o, 1 n. Ainaoikeinneule: Neulo tasona kaikki 
krs:t oikein ja neulo suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs nurin 

ja 1 krs oikein. Sileä neule suljettuna neuleena: Neulo kaikki 

krs:t oikein. 
 

MYSSY 

Luo pohjavärillä (=langanmenekeissä aina 1. väri) sukkapuikolle 
100-114 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 4 cm. 

Aloita sitten sileä neule ja neulo sitä raidoittaen 2 krs 

vuorotellen pohjavärillä ja raitavärillä. Kun myssyn pituus on 10-

10,5 cm, neulo 4-2 kertaa 2 s o yhteen tasavälein =96-112 s. 
Laita sitten merkkilangat 1. ja sitten joka 12.-14. s:n kohdalle ja 

aloita kavennukset. Eli neulo aina merkkilankaan asti, nosta 

merkitty s, neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli. 
Työstä kapenee aina 16 s. Toista tällaiset kavennukset joka 2. 

krs kunnes työssä on jäljellä 16 s. Katkaise lanka, vedä se 

loppujen s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Tee vielä pohjavärillä 

tupsu, jonka halkaisija on 3 cm ja kiinnitä se myssyn laelle. 

 

 

SUKAT 
Aloita pohjan keskeltä: Luo apulangalla 36-40 s ja neulo pohjavärillä (=langanmenekeissä aina 1. väri) 

suljettuna neuleena ainaoikeaa. Tee samalla lisäykset eli neulo 2. krs:lla I ja III puikkojen alussa lisäys 

(=neulo s etu- ja takareunastaan oikein) sekä II ja IV puikkojen lopussa lisäys. Toista tällaiset lisäykset 
joka 2. krs vielä 4 kertaa =56-60 s. Neulo sitten kaikilla s:illa ainaoikeaa 11-13 krs. Aloita sitten päällisen 

kavennukset eli merkitse kerroksen 22. ja 35.- 23. ja 38. s. Neulo seuraavalla oikealla krs:lla 34-37 o, 2 

o yhteen, käännä työ. Neulo päällisen 13-15 s o, 2 s o yhteen, jätä loput s:t odottamaan. *Käännä työ, 
neulo työn oikealla puolella 13-15 s o, 2 o yhteen, käännä työ, neulo nurjalla 13-15 s o, neulo 2 o 

yhteen*, toista *-* kunnes työssä on jäljellä 36-38 s. Neulo sitten vartta varten kaikilla s:illa sileää 

neuletta suljettuna neuleena raidoittaen vuorotellen 2 krs raitavärillä ja 2 krs pohjavärillä. Lisää samalla 

keskellä takana 4x1 s joka krs =40-42 s. Kun varressa on 8 raitaväriraitaa, neulo vielä joustinneuletta 

pohjavärillä 2 cm, päätä s:t. Vedä apulanka pois ja silmukoi pohjan s:t toisiinsa. Tee toinen sukka 

samoin. 
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