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KOKO PERHEELLE TUPSUMYSSYT

Luva XL (70% akryyliä, 30% villaa. Kerässä noin 100 g = 110 m)
Noin 14 s x 20 krs sileääneuletta puikoilla 6 mm – tai vaihda ohuemmat tai
paksummat puikot, jotta neuletiheys täsmää.
Lankaryhmä 6 (ota huomioon, että muoto & koko voivat muuttua)
Pään ympärys: Noin 44-46(48-50)52-54(56-58)60-62 cm.
Pituus: Noin 16(18)19(22)24 cm - ilman tupsua (ja korvalappuja).
Ympärys: Noin 37(44)46(52)52 cm - venyttämättä.
Noin 40(50)55(65)75 g (väri 27201)
6 mm, 40 cm (tai 80-100 cm magic loop -menetelmässä)
6 mm
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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 aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys.
Jos neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.
• Magic loop: Tällä menetelmällä neulotaan ympyrää pitkällä pyöröpuikolla, sen sijaan että neulottaisiin sukkapuikoilla
tai lyhyellä pyöröpuikolla. Katso ohjevideomme: Youtube - etsi ”Järbo Garn”.

LYHENTEET

s=silmukka, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, kav=kavennus

OHJEET

2 o yhteen (kavennus): Neulo 2 s yhtä aikaa kuin neuloisit 1 o.
Nosta 1 s: Nosta 1 s kuin neuloisit sen n, mutta lanka työn takana.
Nosta 1 n: Nosta 1 s kuin neuloisit sen n, mutta lanka työn edessä.
Lis1t: Vasen puikko takakautta, nosta lanka kahden s:n välistä vasemmalle puikolle, neulo se oikein.
Lis1e: Vasen puikko etukautta, nosta lanka kahden s:n välistä vasemmalle puikolle, neulo se takareunasta oikein.
Vauvan myssy: Kahteen pienimpään kokoon voidaan neuloa myös korvalaput. Ensin neulotaan kumpikin korvalappu
erikseen ja luodaan väliin s joustinneuletta varten. Sen jälkeen neulotaan samoin, kuin muut koot.

KORVALAPUT

Luo 9 s.
Krs 1 (nurjalta): Nosta 1 n, neulo 2 o, 3 n, 2 o, 1 n.
Krs 2 (oikealta): Nosta 1 s, lis1e, neulo 2 n, 3 o, 2 n, lis1t, 1 o = 11 s.
Krs 3: Nosta 1 n, neulo 1 n, 2 o, 3 n, 2 o, 2 n.
Krs 4: Nosta 1 s, lis1e, neulo 1 o, 2 n, 3 o, 2 n, 1 o, lis1t, 1 o = 13 s.
Krs 5 (nurjalta): Nosta 1 n, neulo 2 n, 2 o, 3 n, 2 o, 3 n.
EI PÄÄTETÄ. Neulo toinen korvalappu ja jätä odottamaan.
Luo 17(22) s pyöröpuikolla 6 mm, ota mukaan toinen korvalappu (oikea puoli ulospäin), neulo 13 s joustinneuletta, o
oikein ja n nurin, luo 7(12) s (= keskitaka), ota mukaan toinen korvalappu, neulo 13 s joustinneuletta = 50(60) s. Sulje
renkaaksi (varo, ettei s kierry) ja jatka neuloen joustinneuletta, 3 o, 2 n.
Neulo sitten MYSSYN ohjeen mukaan.

MYSSY

Luo 50(60)65(70)70 s pyöröpuikolla 6 mm, yhdistä renkaaksi ja neulo joustinneuletta, 3 o, 2 n, noin 4(4)4½(5½)6 cm.
Jatka neuloen sileää, kunnes koko työ on noin 8(9)10(11)13 cm.
*Seur. krs: (Neulo 8(10)11(12)12 o, 2 o yhteen) 5 krt = 45(55)60(65)65 s.
Neulo 2 krs ilman kav.*
Toista *-* vielä 1(1)1(1)1 krt = 40(50)55(60)60 s.
*Seur. krs: (Neulo o kunnes on 1 s ennen ed. kavennusta, 2 o yhteen) 5 krt.
Neulo 1 krs ilman kav.*
Toista *-* vielä 1(1)2(3)3 krt = 30(40)40(40)40 s.
*Seur. krs: (Neulo o kunnes on 1 s ennen ed. kavennusta, 2 o yhteen) 5 krt.*
Toista *-* joka krs:lla, kunnes jäljellä on 10(10)10(10)10 s.
Vaihda sukkapuikot silmukkamäärän niin vaatiessa.
Neulo lopus s pareittain yhteen = 5 s. Katkaise lanka ja vedä lanka loppujen s:iden läpi.
Kiinnitä tupsu myssyn laelle. Päättele kaikki langat.
Vihje: Paksun langan voi jakaa säikeisiin ja päätellä ne eri suuntiin, jolloin jälki on kauniimpi.
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