
 

TIINA HUHTANIEMI 

MAAILMAN HELPOIN 
MYSSY 

 

 

 

Tämä on otsikkonsa mukaan maailman helpoin malli! 

Monella lojuu kotona jämiä ja vajaita vyyhtejä, joita 

voit hyvin hyödyntää tähän malliin. Halutessasi voit 

neuloa myssyn lyhyemmäksi ja istuvammaksi, tämä 

pituus istuu rennon letkeästi. Muista luoda silmukat 

löysästi ettei pipo kiristä nuppia liikaa! Myssy on 

napakkaa mallia, koska ne aina tuppaa lörähtämään - 

tästä samasta syystä myös neulottu suht napakalla 

tiheydellä.   

 

Ohje fingering-vahvuiselle langalle 

Materiaalit 

fingering -vahvuinen lanka n. 50 g, kuvissa 

vihreä myssy Uschitita Merino Singles sävyssä 

Tiina ja Madelinetosh Unicorn tails sävyissä 

cousteau, artic, celadon, button jar blue 

puikot 2,25 mm resoriin, 2.5 mm sileään 

osaan 

Tiheys 31.5 s sileää neuletta 

Valmiin myssyn ympärysmitta 40,5 (43, 46, 

48) 51 

Koot XS, S, M, L, XL 

 

HUOM! Myssy on napakkaa mallia, kokoa on 

helppo muuttaa kun huomioi, että resori on 3:lla 

jaollinen ja sileä myssy osa 8:lla jaollinen.   

Luo 123 (129, 138, 144) 153 s värillä charcoal. 

Aseta merkki kerroksen vaihtumiskohdaksi. 

Neulo pienemmillä puikoilla (2 o, 1 n)  resoria 

yhteensä 23 kerrosta. Vaihda työhön isommat 

puikot.   

Valmistava kerros: neulo oikein, lisää 

tasaisesti 5 (7, 6, 8) 7 s. Työssä on nyt 128 

(136, 144, 152) 160 s.   

Neulo sileää kunnes sileän osuuden pituus on 

n. 20 cm tai n. 3 cm halutusta valmiista 

pituudesta. Aseta viimeisellä kerroksella 

 

 



 
 

neuleeseen silmukkamerkit 8:n silmukan 

välein.   

 

Kavennukset 

1 krs: neulo oikein kunnes on 2 s ennen 

merkkiä jäljellä, 2 o yht.   

2 krs: oikein.   

Toista kerroksia 1-2 kunnes työssä on jäljellä 

16 (17, 18, 19) 20 s.   

Koot XS,  M ja XL seuraava kerros: 2 o yht. = 

8 (9) 10 s jäljellä.   

Koot S ja L seuraava kerros: 2 o yht, toista 

kunnes jäljellä on 1 s, 1 o = 9 (10 ) s. Katkaise 

lanka ja vedä lanka läpi lopuista silmukoista. 

Päättele langanpäät. Pese myssy hellästi 

villanpesuaineella, purista pyyhkeen sisällä 

ylimääräiset vedet pois ja aseta myssy tasolle 

kuivumaan.   

Muunnos sport-vahvuiselle langalle 

 

Materiaalit 

50-60 g sport -vahvuista lankaa ( eli n. 

250-350 m / 100 g), kuvissa sinapin värinen 

The Fibre Co. Cumbria Fingering sävyssä 

catbells, koko L 

puikot 2,75 mm resoriin, 3 mm sileään osaan 

Tiheys  24 s x 31 krs sileää neuletta 

Valmiin myssyn ympärysmitta 40,5 (43, 46.5, 

50) 53 

Koot XS, S, M, L, XL 

Luo 90 (99, 105, 114) 120 s. Neulo resoria 5 

cm. Lisää tasaisesti ensimmäisellä sileällä 

kerroksella 6 (5, 7, 6) 8 s. Työssä on nyt 

yhteensä 96 (104, 112, 120) 128 s.   

 

Neulo sileää kunnes sileän osuuden pituus on 

n. 20 cm tai n. 3 cm halutusta valmiista 

pituudesta. Aseta viimeisellä kerroksella 

neuleeseen silmukkamerkit 8:n silmukan 

välein.   

Kavennukset 

1 krs: neulo oikein kunnes on 2 s ennen 

merkkiä jäljellä, 2 o yht.   

2 krs: oikein.   

Toista kerroksia 1-2 kunnes työssä on jäljellä 

12 (13, 14, 15) 16 s. 

Koot XS,  M ja XL seuraava kerros: 2 o yht. = 

6 (7) 8 s jäljellä.   

Koot S ja L seuraava kerros: 2 o yht, toista 

kunnes jäljellä on 1 s, 1 o = 7 (8 ) s. Katkaise 

lanka ja vedä lanka läpi lopuista silmukoista. 

Päättele langanpäät. Pese myssy hellästi 

villanpesuaineella, purista pyyhkeen sisällä 

ylimääräiset vedet pois ja aseta myssy tasolle 

kuivumaan.   
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Muunnos DK-vahvuiselle langalle 

 

Materiaalit 

50-60 g DK -vahvuista lankaa ( eli n. 200-250 

m / 100 g) 

Puikot 3.5 / 3.75 mm resoriin, 4 mm sileään 

osaan 

Tiheys  20 s / 10 cm sileää neuletta 

Valmiin myssyn ympärysmitta 40 (44, 48, 52) 

56 

Koot XS, S, M, L, XL 

Luo 72 (81, 90, 96) 105 s. Neulo resoria 5 cm. 

Lisää tasaisesti ensimmäisellä sileällä 

kerroksella 8  (7, 6,  8) 7 s. Työssä on nyt 

yhteensä 80 ( 88, 96, 104) 112 s.   

Neulo sileää kunnes sileän osuuden pituus on 

n. 20 cm tai n. 3 cm halutusta valmiista 

pituudesta. Aseta viimeisellä kerroksella 

neuleeseen silmukkamerkit 8:n silmukan 

välein.   

Kavennukset 

1 krs: neulo oikein kunnes on 2 s ennen 

merkkiä jäljellä, 2 o yht.   

2 krs: oikein.   

Toista kerroksia 1-2 kunnes työssä on jäljellä 

10 (11, 12, 13) 14 s. 

Koot XS,  M ja XL seuraava kerros: 2 o yht. = 

5 (6) 7 s jäljellä.   

Koot S ja L seuraava kerros: 2 o yht, toista 

kunnes jäljellä on 1 s, 1 o = 6 (7 ) s. Katkaise 

lanka ja vedä lanka läpi lopuista silmukoista. 

Päättele langanpäät. Pese myssy hellästi 

villanpesuaineella, purista pyyhkeen sisällä 

ylimääräiset vedet pois ja aseta myssy tasolle 

kuivumaan.   

 

 

 

Lyhenteet 

o   oikein 
n   nurin 
s   silmukka 
krs   kerros 
2 o yht.    neulo 2 silmukkaa oikein yhteen, 1 silmukka 
kavennettu 
L 1   lisää yksi silmukka nostaen kahden silmukan 
välinen lanka puikolle ja neuloen se kiertäen oikein 
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