
teetee Saga

Tuotekoodi: SAG142



Huurre myssy

 

 
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara
Koko: 4-6 (7-9) 10-12 v. (aikuisen)
Lanka: teetee Saga (100% villa, 100g n. 140 m)
roosa (3004), aqua (8726), vaalea harmaa (04) tai tumma harmaa (05) 100g sekä
teetee Cacao (89% alpakka, 11% polyamidi, 100g n. 500m)
roosa (7905), aqua (4625), vaalea harmaa (401) tai tumma harmaa (128) 100g.
Puikot: sukkapuikot tai lyhyt pyöröpuikko nro 8
Tiheys: 10 s sileää neuletta kaksinkertaisella langalla = 10 cm

Myssy
Luo löysästi kolminkertaisella langalla ( Saga + 2 Cacao) 39 (42) 45 (48) s ja neulo suljettuna neuleena
1. krs: * 2 nurin, 1 oikein*. Toista *_* krs loppuun.
2. krs: *neulo 2 nurin, nosta 1o langankierron kanssa neulomatta*. Toista *_* krs loppuun.
3. krs: *Neulo 2 nurin, neulo 1o silmukka ja langankierto oikein yhteen*. Toista *_* krs loppuun.
Toista 2-3. krs:ta. Kun työn korkeus on 20 (21) 22 (22) cm ja olet viimeksi neulotun 3. krs:n mallineuleesta, kavenna jokaisessa nurjien
silmukoiden raidassa neulomalla 2 n yhteen. Neulo 3 (3) 3 (5) krs:ta 1n, 1 o –neuletta niin että neulot o silmukat kuten 2-3. krs:n mallineuleessa.
Neulo seuraavalla krs:lla 2 o yhteen koko krs:n ajan. Neulo 3 krs:ta oikein, Neulo 2 o yhteen koko krs:n ajan. Katkaise lanka, pujota s:den läpi ja
päätä hyvin.
 
Viimeistely
Tee halutessasi Saga ja Cacao langoista iso, ilmava tupsu ja kiinnitä se myssyn laelle.

Tuubihuivi myssyn Cacao jämälangasta
Myssyyn menee teetee Cacao lankaa vain n. 30 g joten lopusta 70 g:sta voit neuloa tuubihuivin.

Koko n. 35 x 120 cm
Puikot 5 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 16 s/ 10 cm

Luo Cacao  –langalla 56 s puikoille nro 5 ja neulo ainaoikeaa 120 cm. Päätä silmukat löysästi. Ompele aloitus ja lopetuspää yhteen. Levitä
alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
 
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty. 
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