Kosmos
7100 HUIVI JA MYSSY
Huivin koko: N. 46x160 cm
Myssyn päänympärys: N. 56 cm
Langanmenekki: Kosmos –lankaa harmaata (90) 500 g
Puikot Prym: Huiviin suorat puikot nro 12 ja myssyyn sukkapuikot nro 10
tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet: Huiviin rintasolki.
Tiheys: 7 s ja 14 krs ainaoikeaa paksummilla puikoilla = 10 cm. 8 s ja 12
krs sileää neuletta ohuemmilla puikoilla = 10 cm.
Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule suljettuna neuleena: Neulo kaikki krs:t oikein.
HUIVI
Luo paksummille puikoille 9 s ja neulo ainaoikeaa tasona. Kun huivin pituus
on 12 cm, ota jokaisen s:n välissä langankierto puikolle = 17 s. Neulo
seuraavalla krs:lla lk:t takareunoistaan oikein. Neulo 2 krs ja ota jälleen
jokaisen s:n välissä langankierto puikolle =33 s. Kun huivin pituus on 145
cm, neulo 1 s:n sisäpuolella 2 o yhteen koko krs:n ajan =17 s. Neulo 2 krs ja toista kavennukset =9 s.
Neulo vielä 12 cm ainaoikeaa ja päätä s:t.
MYSSY
Luo 40 s ja jaa ne sukkapuikoille (=10 s/ puikko). Neulo sitten suljettuna neuleena sileää neuletta. Kun
myssyn pituus on 5 cm, *neulo 4 s, lisää 1 s (lisäys: neulo kahden s:n välinen lankalenkki oikein)*, toista ** koko krs:n ajan =50 s. Kun myssyn pituus on 24 cm, neulo 2 s oikein yhteen kunnes työssä on jäljellä 8 s.
Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päätä hyvin. Käännä myssy nurin päin, jolloin neuleen nurja pinta
tulee päällepäin.
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Kosmos

SMC KOSMOS HUIVI
Koko: 15x190 cm + hapsut
Langanmenekki: 1 Kosmos kerä riittää tähän huiviin.
Puikot Prym: 100 cm pitkä pyöröpuikko nro 4 tai käsialan mukaan.
HUOM: kun käytät Kosmos –lankaa, neulo vain langan ohuella kohdalla 2 s rinnakkain.
Pidä langan paksua kohtaa vasemmassa kädessäsi neuloessasi silmukoita, jätä paksu
kohta väliin ja tee jälleen ohuella kohdalla 2 s. Jätä krs:n lopussa hapsuiksi 2 paksua
kohtaa irralleen ennen uuden krs:n aloittamista.
Tee huivi pitkittäin näin: Ota langanpäästä 3,5 m luomisvaraksi ja luo ristikkäin 44 s
siten, että teet aina langan ohuella kohdalla 2 s ja jätät sitten paksun kohdan väliin. Aloita
sitten sileä neule. 1.krs: jätä 2 langan paksua kohtaa väliin hapsuksi ja neulo 2 s oikein
langan ohuella kohdalla, jätä 1 paksu kohta väliin*, toista *-* ja neulo krs:n viimeiset 2 s
oikein langan ohuella kohdalla. 2.krs: jätä 2 paksua kohtaa väliin hapsuksi ja neulo *2 s
nurin langan ohuella kohdalla, jätä 1 paksu kohta väliin*, toista *-* ja neulo krs:n
viimeiset 2 s nurin langan ohuella kohdalla. Toista 1.-2. krs:ia kunnes lankaa on jäljellä n.
3,5 m tai 25 paksua kohtaa. Käänny, jätä 2 paksua kohtaa väliin, *neulo langan ohuella
kohdalla 2 s ja vedä sitten ensiksi neulottu s jälkimmäisen yli, pujota lanka jäljelle jääneen s:n läpi*, toista
*-* kunnes kaikki s:t o n päätetty.
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