
Merino Extrafine 120 

Patenttimyssy  

 

Päänympärys 50-54 cm 

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (100 merino villa, 50 g =120 m). 

100g punaista (00138) 

Prym puikot: Sukkapuikot nro 4 tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 20 s ja 46 krs patenttineuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Italialainen aloitus: Luo apulangalla puolet tarvittavista 

silmukoista. Neulo suljettuna neuleena 1 krs oikein. Aloita sitten työn 

langalla neulominen. 1.krs: *neulo 1 s oikein, ota langankierto puikolle*, 

toista *-*. 2.krs: *nosta oikea s neulomatta, lanka työn takana, neulo 

langankierto nurin*, toista *-*. 3.krs: *neulo 1 s oikein, nosta 1 s nurin 

neulomatta, lanka työn edessä*, toista *-*. 4.krs: *nosta oikea s neulomatta, 

lanka työn takana, neulo nurja s nurin*, toista *-*. Neulo sitten 1 krs:n ajan 1 o, 1 n. Joustinneule: 1 o, 1 

n. Patenttineule: 1.krs: *1 s oikein, nosta 1 s nurin neulomatta + lk (lanka työn edessä, kun nostat s:n, vie 

lanka oikean puikon yli työn taakse)*, toista *-*. 2.krs: *nosta 1 s neulomatta + lk, neulo seuraava s + 

edellisen krs:n lk nurin yhteen*, toista *-*. 3.krs: *neulo 1 s + edellisen krs:n lk oikein yhteen, nosta 1 s 

neulomatta + lk*, toista *-*. Toista jatkossa 2.-3. krs:ia. 

Neulo näin Luo 52 s apulangalla sukkapuikoille ja neulo suljettuna neuleena 1 krs oikein. Neulo sitten 

punaisella langalla italialaisena aloituksena 1.-5. krs:t. Työssä on nyt 104 s. Pura apulanka. Neulo sitten 

joustinneuletta 14 cm ja aloita sen jälkeen patenttineule. Kun olet neulonut patenttia 10 cm, aloita 

kavennukset. Laita ennen patenttineuleen 3:tta kerrosta 2. s:n ja sitten joka 26. s:n ympäri merkki. 

Työhön tulee 4 merkkiä. *Tee nyt 3 s:lla kavennus merkkiä ennen oikealle päin (=nosta oikea s + lk 

neulomatta, neulo seuraava s nurin, vedä nostettu s + lk neulotun yli, siirrä s vasemman käden puikolle 

ja vedä sitä seuraava s + lk silmukan yli, siirrä s takaisin oikean käden puikolle). Nosta merkitty s lk:n 

kanssa nurin neulomatta ja tee 3 s:lla kavennus vasemmalle päin (=nosta 1 s lk:n kanssa neulomatta, 

neulo 2 seuraa s langankierron kanssa oikein yhteen ja vedä nostettu s + lk kavennuksen yli)*, toista *-* 

jokaisen merkin kohdalla, työstä kapeni 16 s. Toista tällaiset kavennukset joka 6. krs vielä 4 kertaa. 

Katkaise lanka, vedä loppujen 24 s:n läpi, kiristä ja päätä hyvin. Taita myssyn alareuna kaksinkerroin. 
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