
 

 

Vauvan myssy lyhennetyin kerroksin 

Koko: 3-6 kk (9-12 kk) 1-2 v (2-3 v) 

Lanka: Viking Bambino (50 % bambu, 50 % puuvilla, 50 g = 176 m) 

Langanmenekki: 1 (1) 2 (2) kerää 

Puikot: 2,5 mm 

Tiheys: 28 s = 10 cm 

 

Huom! Lue ohje huolella läpi ennen aloittamista. 

Luo 30 (33) 36 (39) silmukkaa. Neulo ainaoikein-neuletta. Neulo 2 kerrosta oikein. Aloita sitten lyhennetyt 
kerrokset työn vasemmassa reunassa (myssyn takaosa), ja samaan aikaan lisäykset työn oikeassa reunassa 
(etureuna) toisen silmukan jälkeen reunasta.  

Lyhennetyt kerrokset: 

1. krs: Neulo oikein, kunnes puikolla on jäljellä 2 s. Käänny.  
2. krs: Nosta 1 s nurin neulomatta lanka työn edessä, neulo krs loppuun oikein. 
3. krs: Neulo oikein, kunnes puikolla on jäljellä 5 s. Käänny. 
4. krs: Kuten krs 2.  
5. krs: Neulo oikein, kunnes puikolla on jäljellä 9 s. Käänny. 



6. krs: Kuten krs 2. 
7. krs: Neulo oikein (työhön otetaan kaikki silmukat) 
8. krs: neulo oikein. 

Toista krs:ia 1-8 koko työn ajan.  

Etureunan lisäykset ja kavennukset: 

Neulo samaan aikaan myssyn etureunassa: 

Neulo 2 s oikein, tee lisäys (nosta silmukoiden välinen lanka ja neulo se kiertäen oikein).  

Toista lisäys joka 2. krs:lla vielä 11 kertaa = 42 (45) 48 (51) s.  

Neulo 2 kerrosta ilman oikean reunan kavennuksia tai lisäyksiä.  

Neulo 2 s oikein yhteen takareunoista joka 2. krs:lla 15 (16) 17 (18) kertaa = 27 (29) 31 (33) s. 

Lisää joka 2. krs:lla 9 (10) 11 (12) kertaa = 36 (39) 42 (45) s. 

Neulo 2 krs ilman oikean reunan kavennuksia tai lisäyksiä (=keskietu). 

Neulo myssyn toinen puoli samalla tavalla, mutta peilikuvaksi: 

Neulo 2 s oikein yhteen takareunoista joka 2. krs:lla 9 (10) 11 (12) kertaa = 27 (29) 31 (33) s. 

Lisää joka 2. krs:lla 15 (16) 17 (18) kertaa = 42 (45) 48 (51) s. 

Neulo 2 krs ilman oikean reunan kavennuksia tai lisäyksiä.  

Neulo 2 s oikein yhteen takareunoista joka 2. krs:lla 12 kertaa = 30 (33) 36 (39) s.  

Neulo 2 krs ilman oikean reunan kavennuksia tai lisäyksiä ja päätä sitten silmukat. 

 

Viimeistely: 

Ompele takasauma. Pujota lanka myssyn takaosan silmukoiden läpi ja kiristä aukko umpeen.  

Neulo nyörit seuraavasti: luo 3 s sukkapuikoilla, *neulo silmukat oikein ja siirrä silmukat puikon toiseen päähän 
kääntämättä työtä* toista *-* kunnes nyörisi on noin 30 cm pitkä. Ompele nyörit kiinni myssyn reunaan. 

Päättele langanpäät ja höyrytä neule kevyesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


