
YLHÄÄLTÄ ALAS -MYSSY ANIME / ELÄIN -NAAMALLA 

Tästä tulee loistava tavallinen myssy, jätä vain korvat ja naama pois!

 
Kokotaulukko: 35 (40, 46, 51) cm vastasyntynyt (vauva, lapsi, aikuinen)

 

Materiaalit: Langaksi esim. Wool tai Nalle (tms. joka olisi noin 150 g ~ 300 m) arviolta 47 (70, 93,
116) m ja pieni määrä mustaa ja valkoista naamaa varten, jos haluaa sen tehdä

 

Puikot: 3 ½ sukkapuikot ja 40 cm pyöröpuikot tai langalle / käsialalle sopivat puikot ja
samankokoinen virkkuukoukku

 

Mallitilkku: 6 s ja 8 krs = 2,5 cm

 

Luo 36 (40, 44, 48) s “kasialoituksella” (puolet toiselle puikolle, puolet toiselle). Yhdistä renkaaksi

 

Myssyssä on kaksi puolta, etu- ja takapuoli, jotka 2 pystysuoraa “lisäyslinjaa” erottaa toisistaan,
ja niiden teko aloitetaan nyt:

 

Krs 1: Kaikki s oikein (neulo 1. krs:n toinen puolisko siten, että neulot s:t takareunasta
kääntääksesi ne)

Krs 2: Lisäys krs - *neulo 1 s oikein, lisää 1 s (poimi kahden silmukan välinen lanka puikolle ja
neulo se kiertäen), neulo 16 (18, 20, 22) s, lisää 1 s, neulo 1 s oikein* , *toista*



Krs 3: Kaikki s oikein

Krs 4: Lisäys krs - *neulo 1 s oikein, lisää 1 s (poimi kahden silmukan välinen lanka puikolle ja
neulo se kiertäen), neulo 18 (20, 22, 24) s, lisää 1 s, neulo 1 s oikein* , *toista*

 

Toista edellä mainittuja krs:a kunnes puikoilla on 80 (88, 96, 104) s

 

Seuraavaksi täytyy kaventaa niskaa varten. Toista lisäyksiä joka 2. krs kuten edellä ja samalla
kavenna joka krs seuraavasti:

 

Krs 1: Neulo 18 (20, 22, 24) s, neulo 2 s oikein yhteen, aseta merkkilanka,  nosta 2 silmukkaa
neulomatta ja neulo silmukat yhteen takareunoistaan, neulo krs loppuun

Krs 2: Neulo krs:ta 2 s päähän merkkilangasta, neulo 2 s oikein yhteen, siirrä merkkilankaa,
nosta 2 silmukkaa neulomatta ja neulo silmukat yhteen takareunoistaan, neulo krs loppuun

 

Toista 2. krs kunnes olet tehnyt 5 (6, 7, 8) kavennusta, lopeta sitten kavennukset ja jatka lisäyksiä
kunnes myssyn etupuolella on 54 s (58 s, 62 s, 66 s), lopeta lisäys krs:een

 

Lopeta lisäykset. Neulo seuraava krs nurjaa, ja jatka nurjalla (aina oikein) 1.2 (1.9, 2.5, 3.2) cm.
Päättele, mutta älä katkaise lankaa

 

I-cord -nyörit: poimi 2 s lisää (3s puikolla “lisäyslinjan” kohdalla) ja neulo I-cordia 25 (28, 30, 33)
cm. Tee toinen nyöri samoin toisen “lisäyslinjan” kohdalle

 

Korvat: Poimi yhdelle puikolle myssyn ylälaidasta (kasialoituksen reunasta) 5 (7, 9, 11) s
suorassa linjassa, käännä työ ja poimi toiselle puikolle 5 (7, 9, 11) s suorassa linjassa
ensimmäisten takaa. Yhdistä renkaaksi. Neulo 2 krs oikein, aloita sitten lisäykset seuraavasti:

 

Krs 1: *neulo 1 s oikein, lisää 1 s, neulo puikko loppuun, *toista* toisella puikolla

Krs 2: Kaikki s oikein 

 

Toista edellä mainittuja krs:ia 4 (6, 8, 10) kertaa, aloita sitten kavennukset seuraavasti:

 

Krs 1: *Neulo 2 s oikein yhteen*, neulo puikko loppuun, *toista* toisella puikolla

Krs 2: Kaikki s oikein

 

Toista edellä mainittuja krs:ia kunnes jäljellä 4 s, katkaise lanka ja pujota se s:den läpi ja päättele.
Tee toinen korva samoin myssyn toiseen ylälaitaan

 
Naama: Kirjaile suu, nenä ja silmät. 

 



Päättele langat

 

“Kasialoitus”

 

Kun työ aloitetaan 40 s:lla, sinulla on 20 s yhdellä puikolla

 

Tarvitset 3 sukkapuikkoa. Pidä kahta puikkoa vierekkäin vasemmassa kädessäsi ja aseta langan
pää vasemman peukalosi alle alemman puikon päälle

 

Yhdellä liikkeellä vie lanka taakse puikkojen välistä, *vie ylös ja päällimmäisen puikon yli, tuo alas
ja vie taakse puikkojen välistä, vie alas ja alemman puikon ali, tuo ylös ja vie lanka taakse
puikkojen välistä, vie ylös ja päällimmäisen puikon yli..* *Toista* kunnes puikoilla on tarvittava
määrä silmukoita

 

Nyt kahdella puikolla on tarvittava määrä silmukoita. Huomioi, että viimeisen silmukan tulee olla
alemmalla puikolla ja langan mennä alemman puikon yli puikkojen väliin

 

Aloita neulominen. Päällimmäisen puikon silmukat ovat "oikein päin" ja valmiita neulottavaksi,
neulo puikollinen normaalisti

 

Kun päällimmäinen puikollinen on neulottu, huomaat että alemman puikon s:t ovat löystyneet
huomattavasti

 

Käännä työ 180 astetta niin, että "juokseva" lanka on oikealla puolella ja löystyneet silmukat ovat
päällimmäisellä puikolla. Jätä aloituslanka roikkumaan puikkojen välistä alemman puikon
etupuolelta.

 

Kiristä löystyneitä silmukoita kunnon nykäisyllä (vrt. kengännauhat) aloittaen vasemmalta.

 

Neulo nyt päällimmäisen puikon silmukat. Huomioi, että silmukat on neulottava takareunasta
kääntääksesi ne oikein päin.

 

Jaa nyt silmukat 3 tai 4 sukkapuikolle ja neulo suljettuna neuleena sileää.

Content and photos are © Hello Yarn. All rights reserved. These patterns are for personal and
non-profit use only.  This means you can knit for yourself, for a gift, for charity, or for a charity
auction/sale.  You can print out the patterns for friends, if you wish, as long as you print straight
from my site so the copyright information is intact.  You may not  sell items made from these
patterns for profit or give these patterns away in your store in an attempt to sell yarn. 

Translation into Finnish by Minna Suuripää, who can be found on the web at
http://manneli86.vuodatus.net. Questions?  Reach her at so_dem_a_com@suomi24.fi or
ressukka86@luukku.com


