
 
 
Gjestal 262-1 Vauvan takki, myssy ja sukat 
 
Lanka: Gjestal Baby Ull (100 % merinovilla) 
 
TAKKI JA SUKAT 
Koko:  0-3 6 9 12  kk 
Vaatteen mitat: 
Vartalonympärys:  45 50 52 56 cm 
Pituus:  25 27 29 32  cm 
Hihan pituus:   15 17 19 21  cm 
Langanmenekki: 
Beigeä (855)  3 3 4 4  kerää 
 
MYSSY 
Koko:  3 6/9 12  kk 
Päänympärys:  36 39 41 cm 
Langanmenekki: 
Valkoista (801) 1 1 1  kerää 
 
Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 2, 2,5 ja 3, apupuikko palmikoita varten 
Virkkuukoukku: nro 3 
Muut tarvikkeet: 6 pientä nappia 
 
Neuletiheys: 28 s sileää neuletta tai 30 s kaksoishelmineuletta puikoilla nro 3 = 10 cm. Huom! Tarkista neuletiheys 
huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 



 
Reunasilmukka (rs): Neulo joka kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein. 
Napinläpi: neulo 2 o yhteen, 1 langankierto 
 
Kaksoishelmineule: 
1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*. 
2. krs: Neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 
3. krs: *1 n, 1 o*, toista *-*. 
4. krs: Neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. 
Toista näitä neljää kerrosta. 
 
TAKKI 
Työ neulotaan edestakaisin pyöröpuikolla.  
Vartalo: Luo 135-147-153-163 s puikoilla nro 2 beigellä ja neulo edestakaisin 1 o, 1 n –joustinneuletta rs:iden 
sisäpuolella. Kun työn korkeus on n. 2 cm, vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo 1 krs oikein np:lta lisäten samalla 1 s:n työn 
keskellä = 136-148-154-164 s. Laita työhön kaksi merkkiä (= ”sivusaumat”) siten, että kummassakin reunassa on 35-38-
40-42 s = etukappaleet ja keskellä 66-72-74-80 s = takakappale. Neulo seuraavasti: 1 rs o, 12 s mallineuletta piirroksen 
mukaan, 22-25-27-29 s kaksoishelmineuletta, 66-72-74-80 s sileää neuletta, 22-25-27-29 s kaksoishelmineuletta, 12 s 
mallineuletta piirroksen mukaan ja 1 rs o. Jatka neuloen tämän jaon mukaan. Kun työn korkeus on 17-18-19-21 cm, jaa 
työ merkkien kohdalta ja neulo etu- ja takakappaleet erikseen. 
 
Etukappaleet: Luo kädentien reunaan 1 s lisää (= rs) ja jatka neuloen mallineuleita kuten aiemmin rs:iden sisäpuolella. Kun 
työn korkeus on n. 21-23-25-28 cm, päätä etureunassa 13-14-14-16 s pääntietä varten. Päätä pääntien reunassa joka 2. 
krs:lla vielä 3,2,1,1 s. Kun työn korkeus on 25-27-29-32 cm, päätä loput 16-18-20-20 s olkaa varten. Neulo toinen 
etukappale peilikuvaksi. 
 
Takakappale: Luo 1 s molempiin reunoihin (= rs:t) ja jatka neuloen sileää neuletta rs:iden sisäpuolella kunnes työn korkeus 
on 24-26-28-31 cm. Päätä sitten keskimmäiset 30-32-30-36 s pääntietä varten ja neulo mol. puolet erikseen. Vasen 
puoli: Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 2,1 s. Kun työn korkeus on 25-27-29-32 cm, päätä loput 16-18-20-20  
s. Neulo oikea puoli peilikuvaksi. 
 
Hihat: Luo 38-40-44-46 s sukkapuikoilla nro 2 ja neulo joustinneuletta kuten helmassa. Vaihda puikkoihin nro 3 ja neulo 
1 krs nurin. Neulo siten kaksoishelmineuletta ja lisää samalla 1 s krs:n alussa ja lopussa. Tee tällaiset lisäykset n. 2½-2-
1½-1½ cm välein kunnes työssä on 48-54-60-66 s. Kun työn korkeus on 15-17-19-21 cm, päätä s:t. Neulo toinen hiha 
samoin. 
 
Viimeistely: Ompele olkasaumat. Kiinnitä hihat kädenteille käyttäen rs:ita saumavarana.  
Oikea etureuna: Poimi etureunasta n. 80-86-92-102 s puikoilla nro 2 ja neulo 2 cm 1 o, 1 n –joustinneuletta. Päätä s:t 
neuloen joustinta. Vasen etureuna: Neulo kuten oikea etureuna, mutta tee reunuksen puolivälissä 5 napinläpeä, ylin n. 3-
3½-4-4½ cm päähän pääntiestä, alin n. 1 cm päähän helmasta ja loput tasaisin välein.  
Pääntien reunus: Poimi puikoilla nro 2 pääntieltä n. 28 s jokaista 10 cm:ä kohti. Neulo 2 cm joustinneuletta edestakaisin, 
ja kun reunuksen korkeus on n. 1 cm, tee vielä 1 napinläpi samaan linjaan edellisten kanssa 3 s:n päähän reunasta. Päätä 
s:t neuloen joustinta. Kiinnitä napit ja päättele langanpäät. 
 

 
 
 
SUKAT 
Koko: 0/3 – 6/9 kk 
Luo 50-52 s sukkapuikoilla nro 2 ja neulo suljettuna neuleena 2 cm 1 o, 1 n –joustinneuletta. Vaihda puikkoihin nro 2,5 
tai 3 ja neulo kaksoishelmineuletta kunnes työn korkeus on n. 10 cm. Kavenna viimeisellä krs:lla tasaisin välein s-luvuksi 
42-44 s. Jätä sitten krs:n ensimmäiset ja viimeiset 14-15 s apulangalle odottamaan ja neulo keskimmäisillä 14 s:lla 
edestakaisin 6-7 cm mallineuletta piirroksen mukaan rs:iden sisäpuolella. Poimi sitten mol. sivuista 12 s ja ota lisäksi 
odottavat s:t apulangalta = yhteensä 66-68 s. Neulo suljettuna neuleena 12-14 krs sileää neuletta. Neulo sitten 1 krs 
nurin ja päätä sen jälkeen krs:n ensimmäiset ja viimeiset 26-27 s. Jatka keskimmäisillä 14 s:lla neuloen ainaoikeaa pohjaa 
varten. Kun pohja on n. 1 cm lyhyempi kuin päättämisreuna, kavenna neulomalla mol. reunoissa 2 o yhteen joka 3. krs:lla 
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× × × ×  = neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
× × × ×
× × × × ×  = neulo oikealla nurin, nurjalla oikein
× × × ×
× × × ×  = siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o, apupuikolta 2 o
× × × ×
× × × ×  = siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o, apupuikolta 2 o
× × × ×

toista



2 kertaa. Päätä loput s:t. Ompele keskitakasauma ja ompele pohja kiinni reunoihin. Päättele langanpäät. Tee toinen sukka 
samoin. 
 

MYSSY 
Luo 112-122-126 s sukkapuikoilla tai lyhyellä pyöröpuikolla nro 2. Neulo suljettuna neuleena 2 cm 1 o, 1 n –
joustinneuletta. Vaihda puikkoihin nro 2,5 tai 3 ja neulo 1 krs nurin. Neulo sitten 38-42-44 s kaksoishelmineuletta, 12 s 
mallineuletta piirroksen mukaan, 12-14-14 s kaksoishelmineuletta, 12 s mallineuletta piirroksen mukaan, 38-42-44 s 
kaksoishelmineuletta. Jatka neuloen tämän jaon mukaan. Kun työn korkeus on 15-16-18 cm, päätä s:t. Ompele päälaen 
sauma. Solmi myssyn kulmat ”korviksi” (ks. kuva). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


