
Perfect Reflect 

Briossipanta 

 
Koko: naisen, päänympärys 56-57 cm 
Lanka: Perfect Reflect tummanharmaa (1097), vaalean harmaa 
(1094), (20% villa, 65% akryyli, 15% polyesteri, 100 g = n. 80 m) 
Langan menekki: 1 kerä molempia värejä, (mallipannassa 
molempia värejä 30g) 
Prym puikot:  2 sukkapuikkoa nro 6  tai käsialan mukaan 
Mallineuleet: patenttia neulottuna kahdella värillä eli 
briossineuletta 
Tiheys: 13.5 s = 10 cm sileää oikeaa neulosta hieman venyttäen                                                                         
Malli: Noon knit, Outi Markkanen 
 

Luo tumman harmaalla 15 s.  

1.krs Vaihe 1: Neulo *1 o, tee langankierto puikolle ja nosta seuraava s neulomatta puikolle (kuin neuloisit 
sen nurin)*, toista *-*, neulo viimeinen s oikein. 

Vaihe 2: Siirrä työ takaisin puikon alkuun kääntämättä työtä ja ota vaalean harmaa lanka mukaan työhön. 
Nosta 1. s neulomatta, neulo nostettu s + langankierto nurin yhteen, *tee langankierto puikolle ja nosta 
seuraava s neulomatta puikolle, neulo nostettu s + langankierto nurin yhteen *, toista *-*, jätä vaalean  
harmaa lanka työn eteen, ota viimeinen s neulomatta puikolle ilman langankiertoa. 

Käännä työ. 

2.krs Vaihe 1:Neulo tumman harmaalla 1.s oikein, tee langankierto puikolle ja nosta seuraava s 
neulomatta puikolle, *neulo nostettu s + langankierto nurin yhteen, tee langankierto puikolle ja nosta 
seuraava s neulomatta puikolle*, toista *-*, neulo viimeinen s oikein.  

Vaihe 2: Siirrä työ takaisin puikon alkuun kääntämättä työtä. 

Ota 1. s neulomatta, neulo vaalean harmaalla neulo nostettu s + langankierto oikein yhteen, *tee 
langankierto puikolle ja nosta seuraava s neulomatta puikolle, neulo nostettu s + langankierto oikein 
yhteen*, toista *-*, jätä lanka työn eteen, nosta viimeinen s neulomatta ilman langankiertoa. 

Käännä työ. 

3. krs Vaihe 1: Neulo tumman harmaalla 1 o, tee langankierto puikolle ja nosta seuraava s neulomatta 
puikolle, *neulo nostettu s + langankierto oikein yhteen, tee langankierto puikolle ja nosta seuraava s 
neulomatta puikolle*, toista *-*, neulo viimeinen s oikein. 

Vaihe 2: Siirrä työ takaisin puikon alkuun kääntämättä työtä. 

Ota 1. s neulomatta, neulo harmaalla nostettu s + langankierto nurin yhteen, *tee langankierto puikolle ja 
nosta seuraava s neulomatta puikolle, neulo nostettu s + langankierto nurin yhteen*, toista *-*, jätä harmaa 
lanka työn eteen, nosta viimeinen s neulomatta ilman langankiertoa. 

Toista kerroksia 2-3. Työhön muodostuu tumman ja vaalen harmaan puolet. Työn oikea puoli on tumman 
harmaa. 

Kun kappaleen korkeus on 22 cm neulosta venyttäen, tee palmikon kääntö: 

Neulo 4 s, ota 4 s apupuikolle työn eteen, neulo 4 s, neulo apupuikon s:t, neulo puikko loppuun. 

Toista palmikon kääntö vielä 2 x aina 6 cm välein. 

Neulo vielä viimeisenpalmikon jälkeen 22 cm. Päätä silmukat. Ompele sauma. Päättele langat. 
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