JÄÄKARHU-MYSSY
Malli Lankava, Pia Heilä ja Reeta Kukkola
Koko 3/4 v.
Lanka 110 g luonnonvalkoista (62) Alize Fashion
Boucle -lankaa (70 % akryyli, 25 % villa, 5 % polyamidi,
100 g = n. 35 m) ja 5 g kanervaa (4622) ja hieman mustaa (1099) Lotte-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 100 m)
Muuta 2 mustaa puuhelmeä.
Puikot sukkapuikot 7 mm.
Virkkauskoukku 3,5 mm.
Sileä neule Neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin.
Neulo suljettuna kaikki krs:t oikein.
Työohje Luo korvaläppää varten 2 s.
1. krs (op): neulo s:t etu- ja takareunoistaan oikein = 4 s.
2. krs: neulo nurin.
3. krs: 2 o, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka
kiertäen o), 2 o = 5 s.
4.-6. krs: neulo sileää neuletta.
7. krs: neulo oikein ja lisää molemmissa reunoissa 1
s:n sisällä 1 s = 7 s.
8. krs: neulo nurin, katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan. Neulo toinen korvaläppä samoin mutta älä katkaise lankaa vaan käänny ja aloita myssyn alareuna.
9. krs (op): *neulo läpän s:t oikein ja lisää sen molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s (= 9 s)*, luo läpän jatkoksi 8
s (= myssyn etuosa), toista *-* ja luo jatkoksi 4 s (= takaosa) = 30 s. Jaa s:t neljälle puikolle (7+8+7+8 s) ja merkitse
krs:n vaihtumiskohta keskelle taakse. Jatka sileää neuletta suljettuna, kunnes myssyn korkeus on 12 cm. *Kavenna seuraavalla krs:lla jokaisen puikon lopussa 2 o yht. Neulo 1 krs kaventamatta*. Toista *-* kunnes jäljellä on 18 s.
Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. = 9 s ja neulo vielä 1 krs. Pujota lanka s:oiden läpi ja kiristä aukko. Päättele langat
op:lle ja käännä myssy, neuleen np = myssyn op.
Korva: Neulo 2 samanlaista palaa. Luo 2 s.
1. krs: neulo s:t etu- ja takareunoistaan oikein = 4 s.
2.-6. krs: neulo sileää neuletta. Päätä s:t.
Korvan etuosa: Virkkaa vaaleanpunaisella langalla 2 samanlaista pyörylää.
1. krs: Tee sormen ympärille lankalenkki eli taikarengas ja virkkaa siihen 1 kjs ja 8 ks.
2. krs: 1 kjs, 2 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. kjs:aan. Sulje kaikki krs:t samoin.
3. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps.
4. krs: kuten 2. krs.
5. krs: 1 kjs ja 1 ks samaan s:aan, 3 ks, 2 ks samaan s:aan (= alareuna), jatka virkkaamalla 1 ps jokaiseen s:aan ja
lopuksi 1 ps 1. kjs:aan. Katkaise lanka ja jätä loppuun n. 20 cm korvan ompelua varten.
Viimeistely Ompele pyörylät korvien sisäpuolelle (alareunat kohdakkain). Kiinnitä korvat myssyyn sopivalle korkeudelle, sivukavennusten kohdille. Kiinnitä silmiksi mustat puuhelmet ja solmi langat myssyn np:lle. Parsi kuono mustalla langalla etuosan alareunaan näin: tee samasta pisteestä viisi n. 2 cm:n mittaista pistoa ylöspäin, viuhkan muotoon. Parsi lankajuoksuihin 7 vaakasuuntaista pistokerrosta vuoroin yhden langan yli ja ali. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

