
 

Merino Extrafine 85  
Raitahuivi ja myssy 

 

45x200 cm 
Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 (100% villa, merino)  

Prym puikot: Nro 4,5 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 19 s ja 22 krs joustinneuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. 
Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 85 -lankaa 

sinistä (00250) 350 g 

harmaakirjavaa (00292) 150 g 

oranssia (00210) 100 g 

 
Neulo näin Luo 85 s sinisellä langalla ja aloita joustinneule. Kun huivin pituus 

on 15 cm, tee raidat: Neulo *8 krs harmaakirjavalla, 8 krs oranssilla*, toista *-

* vielä 4 kertaa ja neulo 8 krs harmaakirjavalla. Neulo sitten 30 cm sinisellä, 3 

cm harmaakirjavalla, 24 cm sinisellä, 3 cm harmaakirjavalla ja 30 cm sinisellä. 
Tee sen jälkeen 8 krs:n raidat kuten alussa ja neulo vielä sinisellä 15 cm, päätä 

s:t. 

Viimeistely Levitä huivi alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.  
 

 

Merino Extrafine 85 miehen myssy  
 

Päänympärys 56-58 cm 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 (100% villa, merino).  
Prm puikot: Sukkapuikot nro 4 ja 4,5 tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 19 s ja 22 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n.  

Sileä neule suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t oikein. 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 85 -lankaa 

sinistä (00250) 50 g 
harmaakirjavaa (00292) 100 g 

oranssia (00210) 50 g 

 
Neulo näin Luo ohuemmille puikoille 96 s harmaakirjavalla langalla ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 

4 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule ja raidat. Neulo ensin 4 krs kullakin: 

harmaakirjavalla, sinisellä, harmaakirjavalla, oranssilla, harmaakirjavalla, sinisellä ja harmaakirjavalla. Neulo sitten 

sinisellä 16 krs ja harmaakirjavalla 22 krs, neulo loput myssystä oranssilla. HUOM: Kun olet neulonut sileää 54 
krs, aloita kavennukset. *Neulo 14 s o, 2 s o yhteen, laita merkki*, toista *-* =90 s. Neulo 1 krs ilman 

kavennuksia ja neulo jatkossa joka 2. krs aina ennen merkkejä 2 s o yhteen jolloin kavennuskerroksella työstä 

kapenee aina 6 s. Kun työssä on jäljellä 6 s, katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. 
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