
Merino Extrafine 85  

Harmaa palmikkomyssy ja rannekkeet 

 

Päänympärys: 50-54 cm 

Rannekkeiden mitat: Ympärys 21 cm ja pituus 25 cm 

Langanmenekki: SMC Original Merino Extrafine 85 -lankaa harmaata 

(00292) myssyyn 150 g ja rannekkeisiin 100 g. 

Sukka- ja pyöröpuikot Prym: Nro 5,5 tai käsialasi mukaan. 

Tiheys: 23 s ja 24 krs palmikkoneuletta sekä 16 s ja 24 krs sileää 

neuletta = 10 cm. 
Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.  

Palmikkoneule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa 

on vain parittomat krs:t, neulo parilliset krs:t oikein. Piirroksen 7. krs:lla 
joka mallikertaan tulee 2 uutta s:aa. Tee piirroksesta ensin 1.-24. krs:t 

ja toista jatkossa 9.-24. krs:ia. 

 
Tee myssy näin: Luo pyöröpuikolle 80 s ja aloita suljettuna neuleena 

palmikkoneule siten, että toistat 4 s:n mallikertaa 20 kertaa. Piirroksen 

7. krs:lla työhön tulee 120 s. Kun myssyn pituus on 17 cm (=38 krs), 

aloita kavennukset. *Siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s o 

yhteen, 1 o ja apupuikon s:t oikein*, toista *-* =100 s. Neulo 7 krs ja 

vaihda työhön sukkapuikot. *Siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein ja sitten apupuikolta 2 s o yhteen, 

1 o*, toista *-* =80 s. Neulo 7 krs ja sitten *siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s o yhteen ja apupuikon s:t 
oikein*, toista *-* =60 s. Neulo 7 krs ja sitten *siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s oikein ja sitten 

apupuikolta 2 s o yhteen*, toista *-* =40 s. Neulo 1 krs ja sitten 2 o yhteen kunnes työssä on jäljellä 10 s. Katkaise 

lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. 
Tee rannekkeet näin: Luo sukkapuikoille 32 s ja neulo suljettuna neuleena ensin 4 cm sileää neuletta. Aloita sitten 

palmikkoneule siten, että toistat 4 s:n mallikertaa 8 kertaa. Piirroksen 7. krs:lla työhön tulee 48 s. Kun kappaleen 

korkeus on 20 cm, päätä krs:n alusta 6 s peukalo-aukkoa varten. Jatka lopuilla 42 s:lla palmikkoneuletta. Kun 

kappaleen korkeus on 25 cm, kavenna 14 s siten, että neulot jokaisen palmikon kohdalla 2 kertaa 2 s yhteen =28 

s. Neulo vielä sileää neuletta 4 cm, päätä s:t. Tee toinen ranneke samoin. 

Palmikkoneuleen piirros 

 
= oikea s 

 

= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, lisää 1 s 
(=neulo kahden s:n välinen lankalenkki 

kiertäen oikein), neulo 1 o, lisää 1 s ja neulo apupuikon s:t 

oikein 

= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 

s oikein ja apupuikon s:t oikein 

= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 

s oikein ja apupuikon s:t oikein 
= harmaalla ruudulla ei ole mitään merkitystä, se vain 

helpottaa piirroksen lukemista    
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