
 

Merino Extrafine 120 

Neulottu punainen briossineuleinen huivi 

 

Koko: 26x182 cm.  

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (50 g =120 m) -lankaa 

200 g lilaa (00143) sekä punaruskeaa (00107). Prym pyöröpuikko 

sekä virkkuukoukku: Nro 3,5 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 22 s ja 44 krs pintaneuletta = 10 cm.  

3 silmukan I-cord reunus: neulo työn oikealla puolella ensimmäiset ja 

viimeiset 3 s oikein ja nosta nämä s:t nurjalla neulomatta, lanka työn 

edessä. Tee reunus samoin molemmissa huivin reunoissa. 

 Briossineule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Kerrokset on 

piirretty siten, miltä ne näyttävät työn oikealla puolella. Neulo 1. ja 2. 

krs:t sekä 23. ja 24. krs:t normaalisti sileää neuletta. Neulo muuten 

aina 2 krs peräkkäin työn oikealta puolelta ja sitten 2 krs nurjalta 

puolelta. Siirrä tällöin aina s:t siihen puikon päähän josta seuraava krs 

alkaa. Toista 1.-44. krs:ia.  

 

Aloita näin: Virkkaa punaruskealla langalla löyhästi 69 kjs. Käännä 

ketju ylösalaisin ja poimi sen keskeltä kohollaan olevista lenkeistä pyöröpuikolle 59 s. Poimi s:t siten, että voit 

lopuksi purkaa kjs-ketjun pois työstä. Aloita sitten lilalla langalla oikeassa reunassa 3 s:n i-cord reunus, tee 

piirroksen 1. s, toista 20 s:n mallikertaa 2 kertaa, neulo piirroksen viimeiset 12 s ja tee 3 s:n 1-cord reunus. Neulo 

näin ensin lilalla langalla 2 krs sileää normaalisti. Sitten kaksiväristä briossineuletta siten, että neulot työn oikealta 

puolelta lilan kerroksen ja samalta puolelta punaruskean krs:n. Sen jälkeen nurjalta puolelta lilan krs:n ja vielä 

samalta puolelta punaruskean krs:n. Neulo 23.-24. krs:t kuten 1.-2. krs:t ja aloita sitten uudelleen kaksivärinen 

briossineule. Toista piirroksen 1.-44. krs:ia yhteensä 18 kertaa = n. 180 cm. 

  

Päätä s:t I-cord reunuksella: Neulo työn oikealla puolella lilalla langalla 3 s o, jätä loput s:t odottamaan. Siirrä nämä 

s:t vasemman käden puikolle, *neulo punaruskealla langalla 2 s o, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 

neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli), siirrä nämä 3 s vasemman käden puikolle*, toista *-* 

vuorotellen 1 krs lilalla ja 1 krs punaruskealla langalla kunnes työssä on jäljellä 2 s. Päätä s:t kerralla. Pura huivin 

alareunasta kjs-ketju pois ja ota s:t työhön. Päätä sitten s:t I-cord reunuksella kuten toinenkin pää. 

 

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

reunusten viimeiset 3 s huivin reunassa oleviin 3 s:aan kiinni. 
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