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LANKAVAIHTOEHTO
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

MYSSYJÄ KAIKILLE

Maya (100% villaa, kerässä noin 50 g = 125 m)
Moa (82% villaa, 12% mohairia, 6% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

MYSSY (A)
NEULETIHEYS
KOKO
YMPÄRYS
PITUUS
LANGANMENEKKI
VIRKKUUKOUKKU

Noin 15 ks virkkuukoukulla 4.5 = 10 cm
Baby
Noin 41 cm
Noin 15 cm
Noin 50 g (väri 17508)
4.5 mm

MYSSY (B)
NEULETIHEYS
KOKO
PITUUS
LANGANMENEKKI
PUIKOT

N. 19 s x 29 krs kuvion. puik. 4.5 = 10 x 10 cm
Päänympärys noin 52-55 cm
Noin 54-64 cm
Noin 68 g (väri 17505)
4.5 mm

MYSSY (C)
NEULETIHEYS
KOOT
YMPÄRYS
PITUUS
LANGANMENEKKI
SUKKAPUIKOT
PYÖRÖPUIKKO

N. 21 s ja 27 krs joustinn. puik. 4.5 = 10 x 10 cm
Noin 52-56(54-58) cm
Noin 40-44 cm
Noin 27 cm
Noin 50 g (väri 17509)
4 mm
4 mm, 40 tai 60 cm

MYSSY (D1,D2)
NEULETIHEYS
KOOT
PITUUS
LANGANMENEKKI
SUKKAPUIKOT
PYÖRÖPUIKKO

N. 24 s ja 27 krs joustinneuletta puik. 4.5 = 10 x 10 cm
D1: Noin 42-64 cm, D2: Noin 42-58 cm (päänympärys)
D1: Noin 33 cm, D2: Noin 25 cm
D1: Noin 75 g (väri 17507), D2: Noin 50 g (väri 17504)
4 mm
4 mm, 40 tai 60 cm

MYSSY (E)
NEULETIHEYS
KOOT
YMPÄRYS
PITUUS
LANGANMENEKKI
PUIKOT
PYÖRÖPUIKKO

Noin 18 s ja 27-28 krs sileää puikoilla 4.5 = 10 x 10 cm
S-M (L-XL)
Noin 51-53 (54-56) cm
Noin 21 (21) cm
Noin 55 (75) g (väri 17502, Maya)
Noin 30 (40) g (väri 54003, Moa)
4.5 mm
4.5 mm, 60 cm

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
VALOKUVAMALLIT Elis Nieminen, Karl Yttermyr,
Lina Östling, Minou Söderberg, Nellie Lindh,
Ottilia Nieminen, Signe Rolfhamre, Victor Holmgren
KAMPAUS & MAKE UP Signe Rolfhamre
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIMEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

MYSSY (F)
NEULETIHEYS
KOKO
YMPÄRYS
PITUUS
LANGANMENEKKI
VIRKKUUKOUKKU
SUKKAPUIKOT

Noin 18-19 s ja 27-30 krs sileää puikoilla 4 = 10 x 10 cm
Yksi koko. (Päänympärys noin 50-56 cm)
Noin 46 cm
Noin 26 cm
Noin 45 g (väri 17501)
4 mm
4 mm

MYSSY (G)
NEULETIHEYS
NEULETIHEYS
KOKO
YMPÄRYS
PITUUS
LANGANMENEKKI
PUIKOT
PYÖRÖPUIKKO

N. 18 -19 s x 40 krs ainaoikein puik. 4 = 10 x 10 cm
Noin 18 -19 s x 27-30 krs sileää puik. 4 = 10 x 10 cm
Yksi koko. (Päänympärys noin 50 cm)
Noin 46 cm
Noin 21 cm (Laelta korvalapun kärkeen)
Noin 50 g (väri 17505)
4 ja 4.5 mm
4 mm, 40 tai 60 cm

MYSSY (H)
NEULETIHEYS (H)
KOKO (H)
LANGANMENEKKI (H)
YMPÄRYS (H)
PITUUS (H)
PYÖRÖPUIKKO

N. 17-18 s ja 34 krs ainaoikein puik. 4.5 =
10 x 10 cm
Yksi koko
Noin 60 g (väri 17502)
Noin 50-60 cm
Noin 26 cm
4.5 mm, 60 cm

MYSSY (I)
NEULETIHEYS
KOKO
YMPÄRYS
PITUUS
LANGANMENEKKI

N. 18-19 s ja 27 krs sileää puik. 4.5 = 10 x 10 cm
S-L
Noin 38-40 cm (Venyttämättä)
Noin 31 cm
Noin 60 g (väri 1750

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.
• Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

cm=senttimetri, kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka, s=silmukka, o=oikein, ps=piilosilmukka, krs=kerros, kav=kavennus/
kavennettu, lis=lisäys/lisätty

OHJEET (A)

Myssy virkkaaminen aloitetaan päälaelta.
Kiinteätsilmukat virkataan silmukan molempien reunojen läpi.
*-* = Toista tähtien väli

OHJEET (C)

Kavennus: 1 kavennuksessa on 3 s, 1 s ennen merkittyä s + merkitty s + merkityn s:n jälkeen.
Nosta 2 s yhtäaikaa, neulo 1 o, vedä nostetut s neulotun yli (1 s kerrallaan) (3 s = 1 s kav:n jälkeen)

OHJEET (E)

Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku ed. krs:n s:aan ja vedä lanka läpi (= 2 s koukulla), langankierto ja vedä lanka
molempien koukulla olevien s:iden läpi.
Ketjusilmukka (kjs): Tee lankalenkki koukulle, *tee langankierto ja vedä lanka koukulla olevan s:n läpi*, toista *-*,
kunnes on haluttu määrä kjs.

OHJEET (F)

Kavennus (kav): Neulo 2 o yhteen = 1 s.
Kaksoiskavennus (2-kav): Neulo 3 o yhteen = 1 s.

OHJEET (I)

ylivkav=nosta silmukka, neulo silmukka, vedä nostettu s neulotun yli.

MYSSY (A)

Luo 5 kjs virkkuukoukulla nro 4,5, yhdistä renkaaksi 1 ps:lla. Joka krs:n alkuun 1 kjs.
Krs 1: Virkkaa 10 ks renkaaseen, krs:n lopussa 1 ps kjs:aan.
Krs 2: Virkkaa 2 ks joka ks:aan, lopuksi 1 ps kjs:aan = 20 ks.
Krs 3: Virkkaa * 1 ks, 2 ks seur. ks:aan, toista kohdasta *, krs:n lopussa 1 ps kjs:aan = 30 ks.
Krs 4: Virkkaa yksi krs ks ilman lisäyksiä, krs:n lopussa 1 ps kjs:aan.
Krs 5: Virkkaa * 1 ks, 2 ks seur. ks:aan, toista kohdasta *, krs:n lopussa 1 ps kjs:aan = 45 ks.
Krs 6: Ilman lisäyksiä.
Krs 7: Ilman lisäyksiä.
Krs 8: Virkkaa * 2 ks, 2 ks seur. ks:aan, toista kohdasta *, krs:n lopussa 1 ps kjs:aan = 60 s.
Virkkaa ks, kunnes myssy on päälaelta noin 15 cm tai halutun mittainen. Katkaise lanka.

KORVALAPPU (A)

Aloita myssyn takakeskikohdasta 6. ks:aan, virkkaa 1 ps ja 1 kjs, virkkaa 13 ks, lopuksi virkkaa 2 ks yhteen.
Käännä, 1 kjs, virkkaa 14 ks.
Käännä, *1 kjs ja virkkaa 2 ks yhteen. Virkkaa ks ja krs:n lopussa 2 ks yhteen*.
Toista *-*, kunnes jäljellä on 2 ks, katkaise lanka ja virkkaa toinen korvalappu samoin.

VIIMEISTELY (A)

Päättele langat. Tee iso lankatupsu ja kiinnitä myssyn laelle.
Solmimisnauhat (Palmikot): Leikkaa 6 lankaa kumpaakin palmikkoa varten (pit. noin 30-35 cm). Taita 6 lankaa keskeltä
ja pujota langat korvalapun kärjen silmukasta. Palmikoi langat, tee loppuun solmu (tupsu).
MERKKIEN SELITYKSET
Päättele langat.
– Myssy B
Poikkiraitainen joustinneule:
=1o
Krs 1: *2 o, 2 n, toista kohdasta * krs loppuun.
Krs 2: neulo s kuten ne ovat o oikein, n nurin.
=1n
0
Krs 3: o.
Krs 4: n.
Nämä 4 krs muodostavat kuvion ja toistetaan jatkuvasti.

MYSSY (B)
KUVIO

KORVALAPPU (B)

PIIRROS
– Myssy B

Neulo aluksi 2 korvalappua. Luo 6 s puikoilla nro 4.5 ja neulo o 7 krs.
Jatka neuloen näin:
Krs 1: 1 o, 2 s seur. s:aan (1 n, 1 o), 2 n, 2 s seur. s:aan, 1 o.
Krs 2: 1 o, 2 n, 2 o, 2 n, 1 o.
Krs 3: 1 o, 2 s seur. s:aan, 4 o, 2 s seur. s:aan, 1 o.
Krs 4: 1 reunas, n, 1 reunas.
Lisää joka 2. krs:lla, kunnes silmukkamäärä on 16 s + 2 reunas
Lisää joka 4. krs:lla, kunnes silmukkamäärä on 26 s + 2 reunas = 28 s
Neulo suoraa noin 16 cm, viim. krs nurjalta.
Neulo toinen korvalappu samoin.
Jätä odottamaan.
Luo 16 s pyöröpuikolla nro 4,5, siirrä 1. korvalapun s (28 s).
Luo 36 s = otsalle, 2. korvalappu (28 s) = Yhteensä 108 s.
Neulo kuviota, kunnes työ on noin 20 cm.
Aloita päälakikavennukset:
Aseta merkki kohtaan, jossa krs alkaa - ja loppuu.
Krs 1: * 2 o, 2 n yhteen, *toista* -* krs loppuun = 81 s
Krs 2-4: ilman kavennuksia, o oikein, n nurin.
Krs 5: * 2 o yhteen, 1 n *, toista *-* krs loppuun = 54 s
Krs 6-8: ilman kavennuksia.
Krs 9: 2 o yhteen krs loppuun = 27 s
Krs 10-12: ilman kavennuksia.
Krs 13: 2 o yhteen krs loppuun (13 kav + 1 s) = 14 s
Krs 14: ilman kavennuksia.
Katkaise lanka. Pujota loppujen 14 s:n läpi.
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VIIMEISTELY (B)

Kiristä päälaen lanka, jotta reikä sulkeutuu. Päättele langat.
Tupsu (2 kpl): Leikkaa 20 kpl noin 18-20 cm pitkää lankaa. Ks. ohjekuva.
Ota 10 lankaa, taita kahtia puikon yli, solmi lanka ympärille, jotta muodostuu lenkki. Ompele lenkki kiinni korvalappuun.

MYSSY (C)

Luo 83(95) s pyöröpuikolla nro 4. Sulje varoen renkaaksi, etteivät silmukat käänny.
Aseta krs:n alkuun merkki. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (= 1 o, 1 n), kunnes työ on noin 22(24)cm.
Seur. krs: Neulo 6(8) s joustinneuletta. *Merkitse seur. s = 1 o, neulo 13(15) s * toista *-* 5 krt.
Lopuksi 7(7) s = 6 o on merkitty.
Nyt aloitetaan kavennukset. Vaihda sukkapuikot, kun silmukkamäärä on liian pieni pyöröpuikolle.
Krs 1: 5 s (7 s) joustinneuletta, *1 kav, 11(13) s joustinneuletta*. Toista *-* 4 krt.
Lopuksi 1 s + 6(6) s (12 kav = 72(84) s)
Krs 2: 1 krs ilman kav, neulo o oikein, n nurin.
Krs 3: 4(6) s joustinneuletta *1 kav, 9(11) s joustinneuletta*. Toista *-* 4 krt. Lopuksi 1 kav + 5(5) s (12 s kav = 60(72) s.)
Krs 4: 1 krs ilman kav, neulo o oikein, n nurin.
Krs 5: 3(5) s joustinneuletta *1 kav, 7(9) s joustinneuletta*. Toista *-* 4 krt. Lopuksi 1 kav + 4(4) s (12 s kav = 48(60) s.)
Krs 6: 1 krs ilman kav, neulo o oikein, n nurin.

Krs 7: 2(4) s joustinneuletta *1 kav, 5(7) s joustinneuletta *. Toista *-* 4 krt. Lopuksi 1 kav + 3(3) s (12 s kav = 36(48) s.)
Krs 8: 1 krs ilman kav, neulo o oikein, n nurin.
Krs 9: 1(3) s joustinneuletta *1 kav, 3(5) s joustinneuletta*. Toista *-* 4 krt. Lopuksi 1 kav + 2(2) s (12 s kav = 24(36) s.)
Krs 10: 1 krs ilman kav, neulo o oikein, n nurin.
Krs 11: 0(2) s joustinneuletta *1 kav, 1(3) s joustinneuletta*. Toista *-* 4 krt. Lopuksi 1 kav + 1(1) s (12 s kav = 12(24) s.)
Krs 12: 1 krs ilman kav, neulo o oikein, n nurin. Pienin koko on nyt valmis.
Krs 13 & 14 = Koskevat vain suurempaa kokoa.
Krs 13: 1 s *1 kav, 1 s joustinneuletta*. Toista *-* 4 krt. Lopuksi 1 kav = 12 s.
Krs 14: 1 krs ilman kav, neulo o oikein, n nurin.
Katkaise lanka, mutta jätä noin 20 cm lankaa. Pujota lanka parsinneulaan ja ompele loppujen silmukoiden läpi. Kiristä
tiukasti ja päättele lanka.
MYSSY (D1, D2)

D1

D2

MYSSY (E)
OTSALAPPU

Luo pyöröpuikolla nro 4 D1: 97 D2: 85 s. Sulje varoen renkaaksi, etteivät silmukat käänny.
Aseta krs:n alkuun merkki. Neulo pyöröneuleena joustinneuletta (= 2 o, 2 n), kunnes työ on noin D1: 28 cm D2: 22.
Seur. krs: Neulo 1 o, *aseta 1 merkki. Neulo D1: 16 D2: 12 s joustinneuletta*, toista *-* krs loppuun.
Nyt on D1: 6 D2: 7 merkkiä asetettu 2 o:n väliin.
Nyt aloitetaan kavennukset. Vaihda sukkapuikot, kun silmukkamäärä on liian pieni pyöröpuikolle.
Krs 1 (kav): *1 ylivkav, jatka neuloen joustinneuletta, kunnes on 2 s ennen seur. merkkiä, 2 o yhteen.
*Toista krs loppuun = D1: 12 D2: 14 s on kavennettu.
Krs 2: Ilman kavennuksia.
Toista krs 1 ja 2, kunnes jäljellä on D1: 12 D2: 14 s.
Katkaise lanka, mutta jätä noin 20 cm lankaa. Pujota lanka parsinneulaan ja ompele loppujen silmukoiden läpi. Kiristä
tiukasti ja päättele lanka.
Maya: Luo 15(19) s puikoilla nro 4.5 ja neulo sileää, aluksi nurja krs. Lisää 1 s mol. reunoissa, ennen 1 reunas, joka 2.
krs:lla, kunnes puikolla on 29(35) s. Kun työ on noin 8(9) cm, siirrä s apuneulalle odottamaan.

KORVALAPPU (E)

Maya: Luo 8(10) s puikoilla nro 4.5 ja neulo 3 krs sileää, aluksi nurja krs. Seur. krs:lla lisää 1 s mol. reunoissa, ennen
reunas. Toista lis joka 2. krs:lla, kunnes puikolla on 19(22) s. Kun työ on noin 11(12) cm, luo krs:n lopussa 10(10) s ja
neulo vielä 3(3½) cm. Siirrä työ apuneulalle odottamaan. Neulo toinen korvalappu, mutta vastakkaiseen suuntaan.

MYSSY (E)

Maya: Aloita korvalapusta, jossa on 10(10) s krs:n alussa, neulo pyöröpuikolla 4.5 pyöröneuletta. 1. s ja reunas neulotaan
yhteen. Kun jäljellä on 1 s, neulo se ja otsalapun 1. s yhteen, neulo otsalapun s, kunnes jäljellä on 1 s, neulo se ja seur.
korvalapun 1. s yhteen. Neulo korvalapun s, kunnes jäljellä on 2 s jotka neulotaan takareunoista yhteen = 83(95) s. Neulo
nyt sileää pyöröneuletta noin 14 cm.
Kavennetaan päälaki:
Krs 1: *3 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 67(76) s.
Krs 2-4: o.
Krs 5: *2 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 51(57) s.
Krs 6-7: o.
Krs 8: *1 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 31(38) s.
Krs 9: o
Krs 10: 2 yhteen krs loppuun = 17(19) s.
Krs 11: o.
Krs 12: 2 yhteen krs loppuun 9(10) s.
Krs 13: o.
Katkaise lanka, vedä loppujen s:iden läpi ja päättele hyvin.

VUORI
OTSALAPPU (E)
VUORI
KORVALAPUT (E)

VIIMEISTELY (E)

Moa: Luo 19(21) s puikoilla nro 4 ja neulo sileää, aluksi nurja krs. Lisää 1 s mol. reunoissa ennen 1 s, joka 2. krs:lla,
kunnes puikolla on 33(35) s. Kun työ on noin 8½(9½) cm, päätä kaikki s.
Moa: Luo 10(11) s puikoilla nro 4 ja neulo 5 krs sileää, aluksi nurja krs. Seur. krs:lla lisää 1 s mol. reunoissa, ennen
reunas. Toista lis joka 2. krs:lla, kunnes puikolla on 24(29) s. Kun työ on noin 11(12) cm, luo krs:n lopussa 11(12) s ja
neulo vielä 3(3½) cm. Päätä kaikki s. Neulo toinen korvalappu, mutta vastakkaiseen suuntaan.
Ompele myssyn takakeskisauma. Kiinnitä Moa-langasta neulotut korvalaput + otsalappu Maya-langasta neulottujen
korvalappujen + otsalapun sisäpuolelle. Virkkaa virkkuukoukulla 3.5 Moa-langalla korvalaput + otsalaput yhteen. Aloita takaa
vasemmasta korvalapusta ja virkkaa yksi krs ks niskaan, korvalappuun, otsalappuun ja oikeaan korvalappuun + niskaan.
Katkaise lanka ja päättele hyvin. Ompele Moa-langasta neulotun korvalapun päätetty reuna kiinni myssyyn nurjalle.
Tee 2 noin 28 cm pitkää nyöriä, kiinnitä kummankin korvalapun kärkeen. Katkaise lanka, vedä loppujen s:iden läpi ja
päättele hyvin.

MYSSY (F)

Luo 84 s pyöröpuikolla nro 4.
Neulo sileää pyöröneuletta noin 20 cm.
Vaihda sukkapuikot ja jaa 21 s joka puikolle.
Jatka neuloen sileää, samalla kavenna 4 s joka krs:lla neulomalla 1 kav jokaisen puikon alussa.
Neulo kunnes jäljellä on 48 s (= 12 s joka puikolla).
Sen jälkeen neulotaan 5 krs kaksoiskavennuksia:
Krs 1: Kavenna 8 s neulomalla 2-kav joka puikon alussa = 40 s (10 s joka puikolla).
Krs 2: Kavenna 8 s neulomalla 2-kav joka puikon alussa = 32 s (8 s joka puikolla).
Krs 3: Kavenna 8 s neulomalla 2-kav joka puikon alussa = 24 s (6 s joka puikolla).
Krs 4: Kavenna 8 s neulomalla 2-kav joka puikon alussa = 16 s (4 s joka puikolla).
Krs 5: Kavenna 8 s neulomalla 2-kav joka puikon alussa = 8 s (2 s joka puikolla).
Katkaise lanka, vedä loppujen 8 silmukan läpi. Päättele langat.

MYSSY (G)

Luo 88 s pyöröpuikolla 4 ja neulo ainaoikein noin 10 cm. Vaihda puikot nro 4.5 ja neulo sileää.
Kun työ on noin 14 cm, aloita päälakikavennukset.
Krs 1: *9 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 80 s
Krs 2: o.
Krs 3: *8 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 72 s
Krs 4: o.
Krs 5: *7 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 64 s
Krs 6: o.
Krs 7: *6 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 56 s
Krs 8: o.
Krs 9: *5 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 48 s
Krs 10: o.
Krs 11: *4 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 40 s
Krs 12: o.
Krs 13: *3 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 32 s
Krs 14: o.
Krs 15: *2 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 24 s
Krs 16: o.
Krs 17: *1 o, 2 yhteen*. Toista *-* krs loppuun = 16 s
Krs 18: o.
Krs 19: 2 yhteen. Toista krs loppuun = 8 s

KORVALAPUT (G)

Merkitse keskitaka: Poimi 24 s puikoilla nro 4, aloita 3 cm:n päästä keskikohdasta. Neulo 5 krs oikein. Kavenna 1 s mol.
reunoissa ennen reunas joka 4. krs:lla 6 krt, joka 8. krs:lla kunnes jäljellä on 6 s. Kun työ on 25 cm, neulo s pareittain
yhteen. Lopuksi 1 krs o. Päätä. Päättele langat. Neulo toinen korvalappu, 3 cm + 24 s keskeltä takaa.

VIIMEISTELY (G)

Tupsu (2 kpl): Leikkaa 20 noin 18-20 cm pitkää lankaa. Katso ohjekuva myssyn B kohdasta. Ota 10 lankaa ja taita kahtia
puikon päälle, solmi lanka niin että muodostuu lenkki. Ompele lenkki kiinni korvalappuihin.

MYSSY (H)

Myssy neulotaan reunasta reunaan. Luo 48 s puikoilla 6 ja neulo ainaoikein. *Neulo 2 krs kaikilla s:illa, neulo 2 krs ens.
40 s:lla, neulo 2 krs ens. 32 s:lla*, toista *-*. Kun työn levein reuna on 54 cm, päätä.

VIIMEISTELY (H)

Ompele luomisreuna ja päättämisreuna yhteen. Ompele lanka myssyn yläreunan s:iden läpi ja kiristä. Päättele langat.

MYSSY (I)

Luo 84 s pyöröpuikolla nro 4. Neulo joustinneuletta, 1 o, 2 n noin 8 cm. Vaihda puikot 4.5 ja neulo sileää. Merkitse
keskitaka.
Kun työ on noin 24 cm, kavenna päälaki.
Krs 1: *9 o, nosta 2 s (kuin neuloisit o), neulo 1 o. Vedä nostetut s neulotun ylitse*. Toista *-* krs loppuun = 70 s
Krs 2 & 3: o.
Krs 4: *7 o, nosta 2 s (kuin neuloisit o), neulo 1 o. Vedä nostetut s neulotun ylitse*. Toista *-* krs loppuun = 56 s
Krs 5: o.
Krs 6: *5 o, nosta 2 s (kuin neuloisit o), neulo 1 o. Vedä nostetut s neulotun ylitse*. Toista *-* krs loppuun = 42 s
Krs 7: *3 o, nosta 2 s (kuin neuloisit o), neulo 1 o. Vedä nostetut s neulotun ylitse*. Toista *-* krs loppuun = 28 s
Krs 8: *1 o, nosta 2 s (kuin neuloisit o), neulo 1 o. Vedä nostetut s neulotun ylitse*. Toista *-* krs loppuun = 14 s
Krs 9: Neulo 2 o yhteen krs loppuun = 7 s
Katkaise lanka. Päättele langat.
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