
 

Regia Premium Cashmere  

Punaiset neulotut myssy ja huivi  

 

Koko: Myssyn päänympärys on n. 56-60 cm ja huivin koko 20x131 cm.  

Lanka: Regia Premium Cashmere (100 g =400 m) -lankaa punaista 

(00085) myssyyn 100 g ja huiviin 200 g.  

Prym pyörö- ja sukkapuikot: Nro 2-3 tai käsialan mukaan.  

Tiheys: 32 s ja 56 krs pintaneuletta sekä 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 

10 cm.  

Joustinneule: 2 o, 2 n. Ribbineule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo suljettuna 

neuleena kaikki krs:t oikein ja neulo tasona oikealla oikein, nurjalla 

nurin. Reunasilmukka: nosta työn oikean puolen krs:lla 1. ja viimeinen s 

nurin neulomatta siten, että lanka jää työn eteen. Neulo nurjalla 1. s 

kiertäen oikein ja viimeinen s oikein. Raitaneule: neulo ruutupiirroksen 

ja ohjeen mukaan. Toista 1.-38. krs:ia.  

 

MYSSY 

Neulo näin: Luo pyöröpuikolle 200 s ja aloita suljettuna neuleena 1 o, 

1 n -ribbineule 1 o s:lla. Kun kappaleen korkeus on 19 cm, aloita 

kavennukset. *Kavenna 2 s (=nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s o yhteen 

ja vedä nostettu s kavennuksen yli), neulo 5 s ribbineuletta*, toista *-* =150 s. Neulo 5 krs ilman 

kavennuksia. Seuraava krs: *kavenna 2 s, neulo 3 s*, toista *-* =100 s. Neulo 5 krs ilman 

kavennuksia. Vaihda työhön sukkapuikot, kun pyöröpuikko käy liian pitkäksi. Seuraava krs: 

*kavenna 2 s, neulo 1 s*, toista *-* =50 s. Neulo 5 krs ilman kavennuksia. Seuraava krs: *nosta 1 

s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli*, toista *-* =25 s. Neulo seuraavalla krs:lla 

1 s o ja sitten koko krs:n ajan 2 s oikein yhteen =13 s. Katkaise lanka, vedä se 2-kertaisena 

loppujen s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Taita myssyn alareuna 3 cm matkalta kaksinkertaiseksi 

työn päälle. 

 

HUIVI 

Neulo näin: Luo 64 s ja aloita nurjan puolen krs:lla joustinneule reuna-s:n sisäpuolella neulomalla 

2 s n, 2 s o jne, tee toiseenkin reunaan reuna-s. Kun huivin pituus on 3 cm, aloita raitaneule näin: 

Neulo reuna-s, 2 s:lla sileää neuletta, toista raitaneuleen 4 s:n mallikertaa 14 kertaa, neulo 

piirroksesta vielä 2 s, sitten 2 s:lla sileää neuletta ja tee reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä 

järjestyksessä. Kun olet toistanut 1.-38. krs:ia 18 kertaa, neulo vielä piirroksesta 1.-17. krs:t. Huivin 

pituus on nyt n. 128 cm. Neulo vielä joustinneuletta 3 cm kuten huivin alussakin. Päätä s:t. 

 

 = oikea s, neulo s nurjalla nurin 

= nurja s, neulo s nurjalla oikein 

= patenttisilmukka: Neulo 1 s kerrosta alempaa oikein, näin puikolla oleva silmukka  

         Purkautuu 
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