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3883 
SALLA -MYSSY                                   
     
Malli: Taito Pirkanmaa Oy, Sanna Isosomppi  
 
Koko: 2-4 v, päänympärys n. 50 cm 
 
Tarvikkeet: Roosa nauha -lanka tex 285 x 2 (100 % villa, kerä 50 g= 85 m) tai  
Taito Pirkanmaa Oy:n paksu Pirkka-lanka tex 285 x 2 (100 % villa, vyyhti 100 g= 170 m, kerä 50 g= 85 m)  
- harmaa (401) 80 g 
- ruusu (3582) 50 g 
 
Virkkuukoukku no 4½-5 
 
Tiheys: 18 s x 20 krs =10 cm 
 
Lyhenteet: s = silmukka, krs = kerros, kjs =ketjusilmukka, 
ks = kiinteäsilmukka 
 
Virkkaaminen: Virkkaa työ kiinteillä silmukoilla ja virkkaa 
silmukat aina edellisen krs:n silmukoiden takareunoihin. 
Näin myssyyn syntyy joustava pinta. 
Otsan kohtaa lukuun ottamatta silmukka määrä pysyy 
samana. Merkitse myssyn alareuna.  
Lisäys: Virkkaa 2 ks samaan s:n ensimmäisessä 
silmukassa.  
Kavennus: Jätä viimeinen silmukka virkkaamatta. 
 
Työohje: Virkkaa 33 kjs+ 1 kääntymiseen.  
1.-20 krs: Virkkaa 33 ks, lisää alareunassa ja kavenna 
yläreunassa 1 s joka toisella kerroksella.  
21-40 krs: Virkkaa 33 ks, kavenna alareunassa ja lisää yläreunassa 1 s joka toisella kerroksella. 
41-50 krs: Suora alareuna. Kavenna yläreunassa 1 s joka toisella kerroksella. (50. krs= 28 ks) 
51-60 krs: Suora alareuna. Lisää yläreunassa 1 s joka toisella kerroksella. (60. krs= 33 ks) 
61-80 krs: Virkkaa 33 ks, lisää alareunassa ja kavenna yläreunassa 1 s joka 2. krs:lla.  
81-100 krs: Virkkaa 33 ks, kavenna alareunassa ja lisää yläreunassa 1 s joka 2. krs:lla. 
 
Viimeistely: Ompele nuolen osoittamat reunat kiinni järjestyksessä. Ompele reunasilmukoista. 
Nauhat: Ota ruusunpunaisesta langasta 6 kpl 60 cm mittaista pätkää. Kiinnitä vetosolmulla keskeltä nauhan 
kiinnitys kohtaan. Tee nauha niin, että kierrät molempia kuuden langan nippua vastakkaisiin suuntiin 
keskenään. Tee päähän hevosenhäntäsolmu. 
Tee tupsut: 
Leikkaa tupsujen valmistamista varten tukevasta pahvista kaksi kuvan mukaista 
ympyrää ø 10 cm, reikä keskelle. Kierrä ruusunpunaista lankaa neulan avulla 
pahvin ympärille niin paljon kuin mahtuu. Leikkaa terävillä saksilla langat auki 
pahvien välistä. Sido kaksinkertaisella langalla tiukasti pahvien välistä ja poista 
pahvit. Kiinnitä tupsut myssyyn. 
Halutessasi voit vuorittaa myssyn. 
 
Hoito: Käsinpesu 30° vedessä villapesuaineella. Muotoile kosteana oikeaan muotoon. Kuivaa tasaisella 
alustalla ilmavassa paikassa.  
 
MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY.  


