
Myssy ja kintaat lapsille ja naisille
LANGANMENEKKI Kerässä à 100 g
KOKO: 8-10 v. M (naisten)
Kintaat: 200 g  200 g
Myssy: 100 g  100 g 

 RAGGI
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90371 Myssy ja kintaat lapsille ja naisille
LANGAT Raggi
LANKAVAIHTOEHTO Gästrike 4-säik., Vinga
KOOT 2-4(5-7)8-10(11-13 v.)M (naisten)L (naisten)    
LANGANMENEKKI Kerässä á 100 g
KINTAAT 100(200)200(200)200(200) g
MYSSY 100(100)100(100)100(200) g
PITKÄT PUIKOT Nro 4 ja 4.5
SUKKAPUIKOT Nro 4,5 (peukaloiden neulomiseen)

LYHENTEET s = silmukka, o = oikein, n = nurin, lk = langankierto, krs = kerros.
NEULETIHEYS 19 s sileää neuletta puikoilla nro 4,5 = 10 cm.
 Huom! Tarkista silmukkatiheys. Vaihda paksummat puikot, jos neulot liian tiukkaa ja ohuemmat puikot, jos neulot liian löysää.

KUVIONEULE Reikäneule
 1. krs: (oikealta) 1 o, * 1 lk, 2 o yhteen, toista kohdasta * ja krs:n lopuksi 1 o.
 2. krs: n. 
 Toista näitä 2 kerrosta.

HELMINEULE 1. krs: * 1 o, 1 n, toista kohdasta * kerros loppuun.
 2. krs: neulo o nurja s ja nurin o silmukka.
 Toista kerrosta 2 koko ajan.

KINTAAT Luo 30(32)34(36)38(40) s puikoille nro 4,5 ja neulo 1 krs o. Neulo nyt reikäneuletta yllä olevan ohjeen mukaan aloittaen
 krs:sta 1. Kun kintaan pituus 6(7)7(8)8(9) cm, vaihda puikot nro 4 ja neulo 1 krs n oikealta = taitekerros. Tämä alin osa
 käännetään jatkossa tulevan joustinneuleen päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että se joka nyt on oikea puoli, tulee jatkossa
 olemaan nurja ja nurjasta puolesta tulee oikea. Neulo nyt eteenpäin joustinneuletta 2 o, 2 n, 6(7)7(8)8(9) cm. Vaihda puikot
 4,5 uudelleen ja neulo helmineuletta yllä olevan ohjeen mukaan. Kun kintaan pituus taitekerroksesta lukien on
 10(11)12(13)14(15) cm, neulotaan peukaloa varten seuraavasti: Neulo 9(10)10(11)11(12) s, siirrä seuraavat 4(4)5(5)6(6) s
 langalle odottamaan peukaloa. Luo 4(4)5(5)6(6) uutta s ja neulo krs loppuun. Jatka suoraa helmineuletta kunnes kinnas
 on taitekerroksesta lukien 13(16)18(21)23(25) cm. Neulo nyt seuraavasti kintaan kärki oikealta: Neulo 2 o, 2 o yhteen,
 8(9)10(11)12(13) s helmineuletta, 2 s takareunat o yhteen, 2 o, 2 o yhteen, 8(9)10(11)12(13) s helmineuletta, 2 s tak
 reunat o yhteen, 2 o. Neulo 1 krs nurjalta = n edellisen krs:n oikeat silmukat ja kavennukset sekä helmineuletta helmine
 leen silmukat. Näin neulotaan kaikki tulevat krs:t nurjalta. Seuraava kavennuskrs: Neulo 2 o, 2 o yhteen, 6(7)8(9)10(11) s
 helmineuletta, 2 s takareunat o yhteen, 2 o, 2 o yhteen, 6(7)8(9)10(11) s helmineuletta, 2 s takareunat o yhteen, 2 o.
 Neulo 1 krs nurjalta. Tee tämä kavennus vielä 2(2)3(3)4(4) kertaa joka 2. krs:lla 2 s vähemmän kavennusten välillä ja
 väleissä neulotaan 1 krs nurjalta. Neulo 1 krs nurjalta. Seuraavalla krs:lla neulotaan 2 o yhteen koko ajan. Katkaise lanka
 ja vedä loppujen s:iden läpi ja kiristä yhteen. Neulo toinen kinnas samoin, mutta vastakkaiseen suuntaan, peukalo neul
 taan siis vastakkaiselle sivulle. 

PEUKALO Poimi sukkapuikoille nro 4,5 langalle siirretyt 4(4)5(5)6(6) s. Neulo peukalon toiselta sivulta 6(6)7(7)8(8) s. Jaa nämä s:t
 3 sukkapuikoille ja neulo ympyrää helmineuletta kunnes peukalon pituus on 3(4)5(6)7(8) cm. Neulo 2 o yhteen koko krs:n
 ajan. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi ja kiristä kärjeksi. Neulo toinen peukalo samoin. 

VIIMEISTELY Ompele kintaan sivu nurjalta ja se osa oikealta puolelta, joka lopuksi taitetaan kintaan päälle.  

MYSSY Luo 76(80)84(88)92(96) s puikoille nro 4. Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n 2(2)2,5(2,5)3(3) cm. Vaihda puikot nro 4,5 ja
 neulo helmineuletta yllä olevan ohjeen mukaan. Kun myssyn pituus on 10 (11) 12 (13) 14 (15) cm, neulotaan seuraavasti
 myssyn kupu aloittaen oikealta: 
 1. krs: 2 s helmineuletta, * 2 o, 4 s helmineuletta, toista kohdasta * koko krs:n ajan. 
 2. krs: neulo helmineuletta edellisen krs:n helmineuleen päälle ja n edellisen krs:n o. 
 3. krs: 1 s helmineuletta, * 2 o yhteen, nosta 1 s, 1 o ja vedä nostettu s ylitse, 2 s helmineuletta, toista kohdasta * koko
 krs:n ajan. 
 4. krs: neulotaan kuten 2. krs ja neulotaan n myös edellisen krs:n kavennukset.  
 5. krs: 1 s helmineuletta, * 2 o,  2 s helmineuletta, toista kohdasta * koko krs:n ajan. 
 Toista 4. ja 5. krs vielä 1(2)2(3)3(4) kertaa molemmat. Seuraava krs: neulotaan kuten 4. krs. 
 Seuraava krs: * 2 o yhteen, nosta 1 s, 1 o ja vedä nostettu s ylitse, toista kohdasta * koko krs:n ajan. 
 Neulo nyt edelleen sileää neuletta (o oikealla, n nurjalla) 0(1)1(3)3(5) kerrosta.  
 Seuraava krs: oikealta, 2 o yhteen koko krs:n ajan. Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi ja kiristä yhteen.  

VIIMEISTELY Ompele myssyn takasauma. 
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