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91831. VAUVALLE TUPSUMYSSY
LANGAT Mellanraggi / Lankaryhmä 4
KOOT 50-56 cm
LANGANMENEKKI Noin 40 g (väri 28211)
SUKKAPUIKOT 2,5 mm
OHJEET
Kääntäen neulotut oikeat silmukat: Silmukka neulotaan takareunasta oikein.
MYSSY
Luo 112 s 2 sukkapuikolle 2,5 mm. Jaa silmukat tasan 4 puikolle. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta kääntäen oikeat silmukat (2 o
silmukan takareunasta, 2 n) 8 krs. Neulo sitten 2 krs oikein, 2 krs nurin, 2 krs oikein, 2 krs nurin ja 2 krs oikein. Neulo vielä 20 krs
joustinneuletta kääntäen oikeat silmukat.
Kavennuskrs 1: *2 käänt o, 2 n yhteen*, toista *-* krs loppuun = 84 s Neulo 3 krs, oikeat käänt o ja nurjat nurin.
Kavennuskrs 2: *2 käänt o yhteen, 1 n*, toista *-* krs loppuun = 56 s
Neulo 3 krs, oikeat käänt o ja nurjat nurin.
Kavennuskrs 3: *2 käänt o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 28 s
Neulo 1 krs käänt oikein.
Kavennuskrs 4: *2 käänt o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 14 s
Neulo 1 krs käänt oikein.
Katkaise lanka ja vedä langanpää loppujen s:iden läpi. Päättele langanpäät.
Tee 2 lankatupsua (halkaisija 4 cm). Kiinnitä tupsut myssyyn kuvan mukaan

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
Tietoja langoista: info@jarbo.se Suunnittelija: Maja Karlsson Valokuva: Maja Karlsson

Vihjeeksi
Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
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.
Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

Lyhenteet
Neulominen
cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kaksoisyliv=kaksoisylivetokavennus, kav=kavennus, k-o=kiertäen oikein, krs=kerros,
krs:n=kerroksen, krt=kertaa, lis=lisäys, lk=langankierto, ns=nurja silmukka/nurjat silmukat, o=oikea silmukka/oikeat silmukat,
p=puikko/puikot, reunas=reunasilmukka, sileä=sileä neule, s=silmukka/silmukat, seur=seuraava, s-kaari=silmukkakkaari,
takakpl=takakappale, yliv=ylivetokavennus, 2-kav=kaksoiskavennus
Virkkaus
cm:n=senttimetrin, etukpl=etukappale, kav=kavennus, kjs=ketjusilmukka, kjs-kaari=ketjusilmukkakaari, krs=kerros, krt=kerta/kertaa,
krs:n=kerroksen, ks=kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis=lisäys, lk=langankierto, puolip=puolipylväs, p=pylväs, pp=pitkäpylväs,
p-ryhmä=pylväsryhmä, ps=piilosilmukka, reunas=reunasilmukka, seur=seuraava, s=silmukka/silmukat, takakpl=takakappale
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