
 

 
 

 

 
 

Tackery  

hat & scarf 

 

 

Felted Tweed 

 

Huivin mitat: 20 x 190 cm 

Lanka: Rowan Felted Tweed (50g=175m) 200g beigeä (190) = A, 200g mustikansinistä (170) =B ja 50g punaista (186)= C. 

Pelkkään myssyyn tarviste 50g/väri. 

Prym puikot: Sukkapuikot 3 ja 3,5 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 24 s ja 27 krs sileää neuletta puikoilla 3,5 mm=10x10 cm. 

Mallineuleet:  

Sileä neule: Op:n krs:illa o ja np:n krs:lla n, neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t o, kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen mukaan. 

Joustinneule: *2o, 2n*, toista *-* ja neulo muilla krs:illa s:t siten miltä ne näyttävät. 

 

Huivi: Luo ohuemmille puikoille C:llä 96 s ja neulo suljettuna neuleena joustinta 8 cm. Vaihda lankaan B ja puikkoihin 3,5. Neulo 

sileää kirjoneuletta ruutupiirroksen mukaan toistaen 4x kerroksia 1-10 ja sitten vkrs:t 11-20 kerran. Jatka sitten kerroksia 1-10, 

kunnes työn korkeus on noin 182 cm ja viimeisenä on kirjoneuleen krs 10. Neulo krs:t 11-20 kerran ja krs:t 1-10 4x. Vaihda 

puikkoihin 3 ja neulo joustinta C:llä 8 cm sekä päätä s:t joustinta neuloen. 

 

Myssy: Luo C:llä ohuemmille puikoille 124 s ja neulo joustinta 2 cm. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää kirjoneuletta 

kerrokset 1-20 kerran, 1-10 kahdesti. Jatka työtä vain värillä C ja kavenna 1. krs:lla näin: 4x (14 o, 2o yhteen, 15o). Jatka 

kavennus krs:ia seuraavasti toistaen suluissa olevia silmukoita aina 10x: (10 o, 2o yhteen) = 110 s, neulo 3 krs kaventamatta, 

sitten (9o, 2o yhteen) = 100 s, 1 krs kaventamatta, seuraavaksi (8o, 2o yhteen) = 90 s ja 1 krs kaventamatta. 

Jatka niin, että kavennus krs:lla oikeat s:t vähenevät aina 1:llä ja neulo aina 1 välikerroksen kaventamatta. Kun työssä on 50 s, 

jatka kavennuksia joka krs, kunnes jäljellä on 10 s. Katkaise lanka ja pujota se näiden 10 s:n sisään ja kiristä. 

 

Viimeistely: Levitä työ tasaiselle alustalle, kostuta ja anna kuivua. 
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