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92022  PITKÄ & LYHYT MYSSY & KAULURI HEIJASTELANKAA
LANGAT  Reflex (61 % villaa ”sw”, 26 % polyamidia, 13 % heijastelankaa. Noin 50 g = 64 m)
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KOKO  Yksi koko

MYSSYT:
NEULETIHEYS  Noin 10 s x 14 krs sileää puikoilla 10 mm = 10 x 10 cm
PITUUS (A)  Noin 22 cm
PITUUS (B)  Noin 30 cm
YMPÄRYS  Noin 39 cm (venyttämättä)
LANGANMENEKKI (A) Noin 100 g (väri 34104, roosa)
LANGANMENEKKI (B)  Noin 125 g (väri 34107, pun.)
PUIKOT  10 mm

KAULURI:
NEULETIHEYS Noin 30 s joustinneuletta venyttämättä (3 o, 3 n) puikoilla 7 = 10 cm
PITUUS Noin 45-50 cm
LANGANMENEKKI Noin 200 g (väri 34104, roosa / 34107, pun.)
PYÖRÖPUIKKO  7 mm, 60 tai 80 cm

DESIGN & OHJE  Järbo Garn SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
SUOMENNOS Irma Sinerkari

LYHENTEET s=silmukat, reunas=reunasilmukka, o=oikein, n=nurin, sileä=sileäneule

OHJEET  Reunas: Ens. ja viim. s neulotaan o joka krs:lla.
 HUOM! Myssyt neulotaan kaksinkertaisella langalla.

LYHYT
MYSSY (A)  Luo 52 s kaksinkertaisella langalla puikoilla 10 ja neulo joustinneuletta (1 o, 1 n), paitsi reunas. Kun joustinneuletta on 

noin 8 cm, neulo sileää työ loppuun. Kun työ on noin 17 cm, kavenna päälaki. *Kavenna 10 s tasavälein krs:lla, neulo 1 
krs n*, toista *-* vielä 2 krt. Katkaise lanka ja pujota loppujen s:iden läpi. Päättele langat ja ompele myssyn sauma, 
käytä reunas saumanvaraksi.

PITKÄ
MYSSY (B)  Luo 52 s kaksinkertaisella langalla puikoilla 10 ja neulo joustinneuletta 1 o, 1 n, paitsi reunas. Kun joustinneuletta on 

noin 9 cm, neulo sileää työ loppuun. Kun työ on noin 24 cm, kavenna päälaki. *Kavenna 10 s tasavälein krs:lla, neulo 1 
krs n*, toista *-* vielä 3 krt. Katkaise lanka ja pujota loppujen s:iden läpi. Päättele langat ja ompele myssyn sauma, 
käytä reunas saumanvaraksi.

KAULURI  Luo 120 s pyöröpuikolla 7, neulo joustinneuletta (3 o, 3 n), kunnes työ on noin 45 cm (tai kunnes lanka loppuu).
 Päätä löysästi neuloen joustinneuletta. Päättele langanpäät.
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KUVAT Lasse Åbom
VALOKUVAMALLI Josefin Widorson
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VIHJEEKSI  • Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
 • Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö 

neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.


