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Lyhteet  
Neulottu myssy  
Lyhteet- nimi tulee myssyn neulepinnasta, joka muistuttaa viljalyhteitä. 
 
Koko: aikuisen, päänympärys 56 cm (59 cm) 
 
Tarvikkeet: 
Langan menekki n. 70 grammaa 
Ruskea pipo: Gründl Hot Socks Marrakesch 100g/420 m (75% villa, 25% polyamidi), lanka kaksinkertaisena. 
Punainen pipo: Marks & Kattens Fame Trend Paljett, 100g/420 m (55% villa, 38% akryyli, 7% paljetteja), 
lanka kaksinkertaisena. 
 
Puikot: Pyöröpuikko 40 cm 4,5mm, sukkapuikot 4,5 mm, silmukkamerkkejä 
Neuletiheys: 19 s, 27 krs =10cm kuvioneuletta 
Lisää yksi silmukka: neulo edellisen krs:n s:iden välinen lankalenkki kiertäen nurin 
 
Luo kaksinkertaisella langalla ja 4,5 mm:n pyöröpuikoilla 82(86) s. Neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 
*1 s kiertäen oikein, 1 n* yht 9 krs. Neulo seur. krs nurin ja lisää samanaikaisesti 10(9) s:n välein 1 s yht. 8(10) 
kertaa. Puikoilla on yht. 90(96) s. Merkitse krs:n 1. s. Neulo ruutupiirroksen mukaan, toista krst 1-10 yht. 9 
kertaa. Neulo sitten vielä krs:t 1-5.  Aloita kavennukset ja neulo ne ruutupiirroksen mukaan (ruutupiirroksen 
krs:t 11-23). Huom, vaihda 4,5 mm sukkapuikkoihin, kun s:ita on liian vähän pyöröpuikolle. Katkaise lanka ja 
vedä se jäljellä olevien 15(16) s:n läpi, kiristä s:t suppuun. Päätä langanpäät nurjalle. 
 

RUUTUPIIRROS: 

 

 

 

 

 

 

Merkkien selitykset: 

 oikea silmukka 
  
• nurja silmukka 
  
/ neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen 
  
\ nosta silmukka neulomatta, neulo seur.  
 oikein, vedä nostettu s neulotun yli 
  
/ neulo kaksi silmukkaa nurin yhteen 
  
 ei silmukkaa 
  
   neulo 3 s yhteen ensin etureunasta,  
   sitten takareunasta, sitten etureunasta 
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Nappikoriste: 

Tarvikkeet: nappi, merseroitua 
puuvillalankaa, mohairlankaa, 
ompelulankaa, hakaneula tai 
koruneula,  2,5 mm virkkuukoukku. 

Kiepauta puuvillalanka lenkille 2 
kertaa ja virkkaa lenkkiin yht. 12 
pylvästä (p). Kiristä lenkki 
langanpäästä vetämällä. Virkkaa 
piilosilmukka (ps) krs:n 1. p:een. 2 
krs: Virkkaa 3 ketjusilmukkaa (kjs) 
(=2:n krs:n 1. pylväs). Virkkaa 
jokaisen edellisen krs.n s:an 2 p:tä. 
Lopeta krs ps:lla krs:n 1. p:een. 3. 
krs: Vaihda mohairlankaan ja virkkaa 
2 kjs.  Virkkaa edellisen krs:n 
jokaiseen s:an 1 kiinteitä s. Lopeta 
krs ps:lla krs:n 1. p:een. Päätä 
langanpäät nurjalle. Valitse 
mieleinen nappi ja ompele se 
virkatun pohjan keskelle. Ompele 
nappipohjan nurjalle puolelle 
hakaneula tai koruneula. Kiinnitä 
myssyyn sopivaan kohtaan. 
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