
Merino Extrafine 40 

Myssy ja kauluri  

 

Myssyn päänympärys 54 cm 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 40 

kauluriin syklaaminpunaista (00338) 200 g 

myssyyn punaruskeaa (00310) 150 g 

Prym puikot: Sukkapuikot nro 7 ja 8 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 11 s ja 21 krs ainaoikein -neuletta sekä 13 s ja 17 krs 

palmikkoneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikein -neule: neulo tasona kaikki krs:t oikein ja neulo 

suljettuna neuleena vuorotellen 1 krs nurin ja 1 krs oikein.  

Palmikkoneule suljettuna neuleena: 1.krs: *1 s nurin, 4 s oikein, 2 s nurin, 

tee 2 s:n palmikonkierto (=neulo vasemman käden puikolta ensin toinen 

s takakautta oikein ja vasta sitten ensimmäinen s oikein), neulo 1 s nurin*, 

toista *-*. 2.krs: *1 s nurin, 4 s oikein, 2 s nurin, 2 s oikein, 1 s nurin*, 

toista *-*. 3.-6.krs: kuten 1.-2. krs. 7.krs: *2 s nurin, tee 2 s:n 

palmikonkierto, 2 s nurin, 4 s oikein*, toista *-*. 8.krs: *2 s nurin, 2 s 

oikein, 2 s nurin, 4 s oikein*, toista *-*. 9-12.krs: kuten 7.-8. krs. Toista 

1.-12. krs:ia. 

 

Neulo kauluri näin Luo paksummille puikoille 34 s ja neulo tasona ainaoikeaa 58 cm. Päätä s:t. Ompele 

kaitale renkaaksi. 

 

Neulo myssy näin Luo alareunaa varten ensin ohuemmille puikoille 5 s ja neulo tasona ainaoikein -

neuletta 50 cm. Päätä s:t ja ompele kaitale renkaaksi. Poimi renkaan toisesta reunasta paksummille 

sukkapuikoille 58 s ja neulo suljettuna neuleena ensin 3 krs nurin, lisää viimeisellä krs:lla 12 s tasavälein 

=70 s. Aloita sitten palmikkoneule, työhön tulee 7 mallikertaa. Kun olet tehnyt palmikkoneuletta 24 krs, 

aloita ainaoikein -neule ja kavennukset. 1.krs: neulo nurin. 2.krs: 3 s o, *2 s o yhteen, 1 s o*, toista *-* ja 

neulo 1 s o =48 s. 3.krs: neulo nurin. 4.krs: *2 s o, 2 s o yhteen*, toista *-* =36 s. 5.krs: kuten 3. krs. 

6.krs: *1 s o, 2 s o yhteen*, toista *-* =24 s. 7.krs: kuten 3. krs. 8.krs: neulo koko krs:n ajan 2 s o yhteen 

=12 s. 9.-10.krs: kuten 7.-8. krs =6 s. Katkaise lanka, vedä loppujen s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin.  
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