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LAPSEN KÄSINUKKE

Luo 3,5 (tai 4 käsialasta riippuen) sukkapuikoille saajan 
lapasen silmukoiden määrä (esim. n. 5-vuotiaan 
käsinukkeen 25-30 silmukkaa). Jaa silmukat niin, että 
voit tehdä 2 oikein 2 nurin resoria. Tee resoria 5 cm. Kun 
olet tehnyt sileää neuletta 4 cm merkitse peukalon 
paikka. Tee peukalosta saajan lapasen peukalon 
kokoinen. Jatka sileää neuletta 3 krs:ta ja merkitse 
pikkurillin paikka. Pidä huoli, että pikkurilli on toisella 
puolen lapasta. Kun olet merkinnyt pikkurillin paikan, 
voit vaihtaa lankaa tehdäksesi kasvot. Tee kasvoja 5cm 
ja vaihda lanka tehdäksesi hiukset ja aloita kavennukset. 
Tee kavennuskerrosten väliin aina 4 krs:ta sileää 
neuletta. Jatka kavennuksia kunnes joka puikolla on 1 
silmukka. Neulo peukalo ja pikkurilli. Tee kavennukset 
normaalisti. Päättele langat ja viimeistele työ tekemällä 
silmät ja suu.



Lapsen käsinukke



LELUKOIRAN LIIVI

Liivi on tehty kahdesta suorakaiteen muotoisesta palasta. 
Palat on neulottu aina oikealla edestakaisneuleella.

Mitat:
A. Selän leveys, etujalan yläosasta selän yli toisen etujalan
yläosaan.
B. Selän pituus, niskasta hännän tyveen.
C. Rinnan leveys, etujalan alaosasta, mahan yli toisen
etujalan alaosaan.
D. Alaosan pituus, kaulasta mahaa pitkin, niin pitkälle kuin
alaosan haluaa ulottuvan.

Kun kappaleet ommellaan yhteen, jätetään aukot
etutassujen kohdalle. Liivin voi koristella haluamallaan
tavalla. Tämän liivin somisteena on virkatut napit.



Lelukoiran liivi
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MININEULE - PAKETTIAUTO

1. Luo haluamasi määrä silmukoita (~ 10) ja neulo noin 
2. 8 cm aina oikein -neuletta (=auton pohja).
2. Neulo noin 4 cm sileää (=auton takaosa), 1 krs nurjaa ja 
noin 5 cm sileää (= auton katto) ja 1 krs nurjaa. 
Jätä silmukat puikolle.
3. Ota uusi puikko ja poimi "auton takaosan" kohdalta reunasilmukat puikolle.
Neulo sileää (muista vaihtaa puolessa välissä väriä jos haluat neuloa ikkunan)
kunnes se on saman pituinen kuin neulomasi "auton katto" -osuus. 
Kavenna (ylivetokavennuksin) niin, että jäljelle jää noin 4-5 silmukkaa ja
jatka 2-3 cm (=auton nokan sivuosa). Kavenna kunnes jäljellä on yksi silmukka
ja päättele.
4. Tee sama toiselle puolelle, poimi takaosan toisen puolen silmukat jne.
(=auton toinen sivu)
5. Ompele käsin pohja ja sivut yhteen molemmilta puolilta ylä- ja alareunoista.
6. Jatka katto-osuutta (vaihda väri jos haluat neuloa ikkunan) sileällä 
neuleella, neulo kerros nurjaa, jatka sileää auton konepelti, kerros nurjaa
ja sileällä vielä auton "kärki". Kavenna ja päättele.
7. Ompele käsin loput reunat yhteen, lukuunottamatta "kärjen" alaosaa. 
Lisää pumpulitäyte ja ompele alaosa kiinni. 
8. Ompele napit renkaiksi ja halutessasi myös ajovaloiksi.
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HEPPA-AVAIMENPERÄ

Jätä työhön pitkät langanpätkät päättelyä varten.
luo 16 silmukkaa ja jaa ne neljälle puikolle. 
Neulo 10 kerrosta 2 oikein 2 nurin (joustinneuletta)
Neulo 4 kerrosta aina oikein.
Neulo pelkästään 1 puikon silmukoita, oikealla puolella 
oikeita silmukoita ja nurjalla puolella nurjia silmukoita. Toista 8 kerrosta.
Nosta lapun molemmista sivuista 4 silmukkaa ja neulo ne kiertäen. Jatka 
neulomista eteenpäin kaikilla puikoilla.
Neulo 3 kerrosta aina oikein.
Kavenna 2. ja 3. puikolla kahden kerroksen ajan.
Kavenna 1. ja 4. puikon keskellä 2 kertaa.
Neulo 8 kerrosta aina oikein ja tee kärki kavennus. 

Virkkaa hevoselle harjas ja  korvat (jätä pitkät langanpätkät).
Ompele ja virkkaa muut yksityiskohdat.
Tee makramé-tekniikalla nauha (esimerkiksi kaksoistasosolmulla)  avaimenperän 
lenkin kiinnitystä varten. Samalla teet langanpätkien päättelyn.
Laita metallilenkki nauhaan. Pujota nauhan pää hevosen sisään. Täytä hevosen pää 
vanulla ja ompele aukko kiinni. Kiinnitä nauha huolellisesti.



heppa-avaimenperä



BARBIN MEKKO

Luo Novitan Rose Mohairista tai vastaavasta kuutosen 
puikoilla 72 silmukkaa ja kudo suljettuna neuleena 
pyöröpuikoilla pitsineuletta ruutupiirroksen mukaan 
noin 10 cm. Vaihda työhön 2 ½ sukkapuikot  samalla kun 
kudot koko kerroksen 2 oikein yhteen. Nyt joka puikolla 
pitäisi olla 9 silmukkaa eli yhteensä 36 silmukkaa. 
Vaihda langaksi Novita bambu tai vastaava ja kudo yksi 
oikein yksi nurin joustinta suljettuna neuleena n. 5 
senttiä. Sitten luo kuusi silmukkaa lisää kudo 18 ja luo 
toiset 6 silmukkaa lisää. Näistä luoduista silmukoista 
tulee käden aukot. Luo luoduilla silmukoilla joustinta. 
Kolmannella kerroksella kavenna luoduista silmukoista 
kolme oikein yhteen, jotta mekko pysyisi paremmin 
päällä. Kudo kavennuksen jälkeen vielä yhsi kerros ja 
päätä sitten silmukat joustinta neuloen. Päätä 
langanpäät. 

Pitsimalli on Novita kesä 2009 lehden baskerin pitsimalli.
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KISSAN LELUHIIRI 
Tarvikkeet:  villalankaa (esim. Nallelanka)

viinipullonkorkki
neljä sukkapuikkoa

1. Luo hiiren vartaloa varten 15 silmukkaa ja jaa ne 
kolmelle puikolle.  
2. Neulo noin 5 cm aina oikein suljettuna neuleena.
3. Kavenna joka puikolta 2 oikein yhteen, yksi oikein ja 2 oikein 
yhteen. Seuraavalla kerroksella 2 oikein yhteen ja yksi oikein. 
Sitten 2 oikein yhteen, jolloin joka puikolle jää yksi silmukka. Vedä 
lanka silmukoiden läpi.
4. Päättele lanka ja tee siitä myös hiirelle viikset.
5. Korvia varten luo 4 silmukkaa ja neulo aina oikein 
edestakaisneuletta 4 kerrosta. Kavenna sitten 2 oikein yhteen kunnes 
puikolle jää yksi silmukka. Päättele lanka ja tee toinen samanlainen 
korva.
6. Työnnä korkki hiiren vartalon sisään ja sulje neulos. Langasta jää 
oiva häntä.
7. Ompele korvat vartaloon.
8. Ompele hiirelle silmät erivärisellä langalla.



Kissan leluhiiri
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PIKKUPALLERO-KIRJANMERKKI

Langasta ja puikkojen koosta riippuen: luo ”sopiva” 
määrä silmukoita.
Tässä käytetty 6:n puikkoja ja nallelankaa, loin 30 
silmukkaa.
Neulo aina oikein n. 10 kerrosta,
päättele työ ja langat.
Tee eri värisiä pieniä tupsuja ja pujota ne 
kirjanmerkin alapäähän
sitten vaan merkki käyttöön!



Pikkupallero-kirjanmerkki



”MUKITOSSUT” 

Valmista tasoneuleena mukin kokoinen neulekappale, ja 
kokoa  ja koristele  se helposti virkkamalla. Valmista 
yksityiskohdaksi vaikka huopasydän. Mallityöhön on 
käytetty eri vahvuisia ja laatuisia lankoja (langan loppuja) 
Puikot nro 3,5. 

Työohje:
1. Luo 30 silmukkaa  
2. Neulo noin 10 kerrosta resorineulosta (2 oikein ja 2 nurin)
3. Jatka neulomista: joko aina oikein neuloksella, resorilla tai vaihtele neulontatyyliä 
haluamallasi tavalla, noin 35 – 50 kerrosta (lasin tai mukin korkeus) 
4. Päättele valmis neule 
5. Yhdistä kappaleen reunat toisiinsa virkkaamalla, käytä kiinteää silmukkaa. 
6. Jatka toinen kerros pitsivirkkauksella; 
esimerkiksi yksi kiinteä silmukka ja viisi ketjusilmukkaa, joka toiseen silmukkaan.  
7. Virkaa pitsivirkkauksella vielä neulekappaleen yläreuna ja valmista solmittavat nauhat 
ketjusilmukoilla 
8. Valmista neulahuovuttamalla sydän tai kaksi ja kiinnitä nauhoihin. Käytä omaa 
mielikuvitusta koristelussa.



'MUKITOSSUT'
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SAIMAAN KUUTTI

Neuletyöni on norpan poikanen eli kuutti. Työ on noin 10 cm pitkä ja 
työssä on käytetty Seitsemän veljestä –villalankaa, väriltään valkoista. 
Mustat silmät ja ”kuono” on tehty mouline-langalla. Työssä on käytetty puikkoja nro 3.

Olen aloittanut neuletyön pyrstön etupuolelta ja ensin olen neulonut kuutin etupuolen 
(siis pyrstön tyvestä ”kuonoon” päin). Aluksi työssä on ollut 15 silmukkaa. Silmukoita 
olen lisännyt sekä kuutin selkäpuolella (9 s) että vatsapuolella (4 s). Enimmillään 
silmukoita on ollut 28. Kaventamisen olen aloittanut 21. kerroksella. Myös kavennuksia 
olen tehnyt sekä kuutin selkäpuolella (14 s) että vatsapuolella (6 s). Viimeiset kahdeksan 
silmukkaa olen vetänyt langalla yhteen.

Pyrstön neulomisen olen aloittanut poimimalla 15 silmukkaa ”työn alusta” eli pyrstön 
tyvestä. Ensin olen neulonut toisen puolen pyrstöä ja sitten toisen. Olen leventänyt 
toiselle sivulle ja kaventanut toiselta sivulta. Lopuksi olen kaventanut molemmista 
reunoista. Viimeiset 6 silmukkaa olen päätellyt ja ommellut jääneellä langanpätkällä 
pyrstön ”ehjäksi”. 

Evät olen neulonut jälkeenpäin. Eviin olen luonut 10 silmukkaa. Kavennukset olen tehnyt 
kahdesta kohdasta. Evät olen kiinnittänyt ommellen samalla langalla. Viimeisenä olen 
tehnyt silmät ja ”kuonon” mouline-langalla. 
Olen suunnitellut ja toteuttanut neuletyön itse. Apuna ”muodon” suunnittelussa olen 
käyttänyt Silja Linen pehmoleluhyljettä.



Saimaan kuutti
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RANNEKKEET

Lanka: NALLE marjaretki lakka
Puikot n:o 3

Luo 48 – 52 – 56 s, koot S – M – L 
Jaa silmukat neljälle puikolle ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. 
Neulo yksi oikein yksi nurin joustinneuletta n. 15 cm tai haluamasi pituus ja 
päättele neule.
Neulo toinen samoin. Raidoitus tulee kauniista väriä  vaihtavasta langasta 
itsestään.



Rannekkeet
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PUPUPALLO

Pupupallon korvissa käytin putkineuloslaitetta elämäni 
ensimmäistä kertaa. Alku oli hankalaa, mutta opin tekniikan aika 
nopeasti. Vartalossa on collegekangasta suikaleina, joista syntyy 
pallo. Silmät ja nenä on langalla ommeltu pienin pistoin.



Pupupallo
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RANNERENKAAT
tein työn sellaisella neulos jutulla joka oli 
aika helppoa. 
Lisäsin sisälle rautalankaa, jotta sitä voi 
vääntää ranteeseen sopivaksi. Lisäsin 
värinvaihtokohtiin vielä hopean värisiä 
paljetteja.  
Rannerengas sopii kaikkiin käsien kokoihin , 
koska kokoa voi muuttaa. 



rannerenkaat
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SUKAT JAKKARALLE

Monesti tuolin jalkoihin liimaillaan 
huopalätysköjä lattian suojaksi, mutta minun jakkarani sai ihan oikeat 
sukat. Nyt se seisoskelee paikallaan tyytyväisenä sukat jalassa, ja 
liikuteltaessa se on hiiren hiljaa, kun sukat estävät kolisemasta 
lattiaan. 

Sukkien neulominen aloitetaan mallitilkun teosta, ja sitten lasketaan 
kuinka monta silmukkaa jakkaran jalan ympäri tarvitaan. Sukat 
neulotaan yläreunasta lähtien neljällä puikolla ja varren ollessa 
halutun pituinen, kavennetaan silmukat pois. Minun jakkarani sukat 
ovat sileää neuletta, mutta tietysti niihin voi käyttää muitakin 
neulepintoja. 
Helppoa, hyödyllistä ja hauskaa :)



Sukat jakkaralle
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KÄNNYKKÄPUSSI

Läppä:
Luo 5 silmukkaa.
1. krs: Neulo kaikki silmukat oikein.
2. krs: Neulo kaikki silmukat nurin.
3. krs: Neulo kaksi silmukkaa oikein. Lisää yksi silmukka. 
Neulo yksi silmukka oikein. Lisää yksi silmukka. Neulo kaksi 
silmukkaa oikein.
4. krs: Neulo kaikki nurin.
5. krs: Neulo kaksi silmukkaa oikein. Lisää yksi silmukka. 
Neulo kolme silmukkaa oikein. Lisää yksi silmukka. 
Neulo kaksi silmukkaa oikein.
6. krs: Neulo kaikki nurin.
7. krs: Neulo kaksi silmukkaa oikein. Lisää yksi silmukka. Neulo oikein ja 
kavenna keskimmäinen silmukka ylivetokavennuksena. Lisää yksi silmukka. 
Neulo kaksi silmukkaa oikein.
8. krs: Neulo viisi silmukkaa nurin. Langankierto. Neulo viisi silmukkaa nurin.
9. krs: Neulo kaksi silmukkaa oikein. Lisää yksi silmukka. Neulo seitsemän 
silmukkaa oikein. Lisää yksi silmukka. Neulo kaksi silmukkaa oikein.
10. krs: Neulo kaikki nurin.
11. krs: Neulo kaikki oikein.                                                OHJE JATKUU >>>



>>> OHJE JATKUU                       KÄNNYKKÄPUSSI

Jatka sileää neuletta, kunnes läppä on tarpeeksi pitkä, esimerkiksi 10 kerrosta. (Paksu 
kännykkä tarvitsee pidemmän läpän ja ohut kännykkä lyhemmän.)

Pussi:
Lisää 13 silmukkaa ja muuta työ pyöröneuleeksi. Vaihda ensimmäisen ja viimeisen silmukan 
paikkaa, jotta työhön ei jää reikää. Neulo sileää neuletta kunnes pussi on kännykälle sopivan 
pituinen. Sulje pussin pohja neulomalla yhtä aikaa kahdelta puikolta silmukat oikein yhteen. 
Aloita yhteen neulominen silloin, kun läppä on itsestäsi poispäin. Näin nurjat silmukat 
muodostuvat pussin takapuolelle. Eli litistä pyöröneule tasoksi ja neulo pyöröneuleen 
ensimmäinen ja viimeinen silmukka oikein yhteen. Neulo toinen ja toiseksi viimeinen 
silmukka oikein yhteen jne. Yhteen neulomisen jälkeen puikolla on 13 silmukkaa.
Päättele silmukat nurin.
Viimeisestä silmukasta voit halutessasi virkata eläinhahmolle hännän: Virkkaa 
ketjusilmukoita esim. 10 kpl. Virkkaa jokaiseen ketjusilmukkaan kaksi kiinteää silmukkaa, 
jolloin hännästä tulee kippura.

Viimeistely:
Valmista nyöri ja pujota se työhön.
Ompele nappi oikealle kohdalle.
Voit halutessasi tehdä kännykkäpussista eläinhahmon. Virkkaa sille korvat ja tassut sekä 
kirjo silmät ja suu.



Kännykkäpussi
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KAULAKORU HOPEALANGASTA

Tarvikkeet:
ohutta hopealankaa n. 15g
pieniä helmiä n. 20 kpl
ohutta silkkinauhaa tai muuta nyöriä 60cm
puikot nro 3

Pujota helmet lankaan ja lisää helmiä työn edetessä oman mielesi mukaan. Neulo 
löyhästi aina oikein.

Luo 18 silmukkaa. Neulo yksi kerros. 
Aloita kavennukset. Neulo kerrosten molemmissa reunoissa 2 o yhteen silmukoiden 
takareunoista. Jatka kavennuksia kunnes työssä on jäljellä 6 silmukkaa. Neulo työn 
loppu kauniiksi kolmion kulmaksi tavallisten ja kavennuskerrosten avulla. Päättele 
langan päät mahdollisuuksien mukaan helmen sisälle.

Pujota silkkinauhat työn reunoihin silmukoiden läpi ja ompele kiinni. Muotoile työ 
tasaisen muotoiseksi reunoilta ja hieman kuperaksi kaulaa vasten.



Kaulakoru hopealangasta
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SORMINEULOTTU KAULAKORU

1. Sormineulo neljällä sormella noin metrin pituinen neulos. Jätä 
alkuun ja loppuun reilut päättelyvarat lankaa, sillä niille on käyttöä 
vielä myöhemmin.

2. Mittaa ohuesta rautalangasta (itse käytin 0,4 mm paksuista) noin 80 
cm pätkä ja pujota se sormineuleen keskelle melko tiheästi noin 2 cm 
välein. 

3. Jätä rautalankaa neuloksen kumpaankin päähän noin 15 cm ja 
kieritä sitä koruneuloksen päihin  neulosta tiivistäen. Päättele 
rautalangan päät  huolellisesti. Kaulakorun keskiosa saa olla sen päitä 
muhkeampi ja tiiviimpi, jotta siitä muodostuu rönsyilevämpää pintaa. 

4. Kaulakoru kiinnitetään napilla, jonka voi ommella kiinni 
sormineuleen aloituslanganpäällä.

5. Toisesta langanpäästä virkataan ketjusilmukoin napille sopiva lenkki.



Sormineulottu kaulakoru
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Sormineulottu kaulakoru



LASINALUNEN

Leikkaa nestekartonkipakkauksesta, esimerkiksi 
maitopurkista, noin 3–4 mm leveää suikaletta. Luo 
suikaleesta noin 10 silmukkaa. Neulo harvaa 
edestakaisneulosta, kunnes työ on neliön 
muotoinen. 

Lasinalunen soveltuu hyvin myös ulkokäyttöön 
esimerkiksi kesämökille. Elinkaarensa lopussa 
lasinalusta voi käyttää nuotion sytykkeenä. Jos 
poltat lasinalusen, tarkista, ettei 
nestekartonkipakkauksessa ollut folioitua 
sisäpuolta.



Lasinalunen
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KAHVIKUPIN LÄMMITIN

Valitse kahvikuppi jolle teet lämmittimen.
Luo kahvikupin ympärysmitan verran silmukoita, 
niin että sivut kohtaavat kahvan kohdalla. 
Neulo niin pitkään kunnes työ on yhtä korkea 
kuin kahvikuppi. 

KORISTELU
Voit tehdä koristeita. Voit ommella neliöitä, virkata kukkia, 
kiinnittää nappeja ja helmiä sekä huovuttaa erilaisia kuvioita. 
Kiinnitä koristeet lämmittimeen.

KIINNITYS
Ompele kahvan kohdalla kohtaavat sivut kiinni kahvan yläpuolelta 
ja alapuolelta. Lämmitin on valmis. ;-D









SEKALAISET SORMINUKET

Näihin sorminukkeihin voi hyödyntää pienet lankakerät ja jämäpätkät. Sorminuken ohje on 
alla, mm. hännät ja korvat olen virkannut ja silmät olen ommellut. Persoonallisia 
lopputuloksia syntyy, kun jokainen tekee omanlaisia yksityiskohtia sorminuken malliin.

Tarvikkeet
Lanka: 7-Veljestä, Nalle
Sukkapuikot: 3 tai 3,5
Virkkuukoukku: 3
Neula

1. Valitse lanka ja siihen sopivat puikot. Nämä sorminuket 
olen tehnyt 3 tai 3,5 puikoilla ja lankana olen käyttänyt mm. 7-Veljestä ja Nallea.
2. Luo aluksi 14 tai 16 silmukkaa.
3. Jaa silmukat tasaisesti neljälle puikolle (4, 3, 4, 3 tai 4, 4, 4, 4). Neulo suljettuna 
neuleena oikeita silmukoita 16 kerrosta.
4. Tee seuraavalla (17.) kerroksella ensimmäiset kavennukset. Neulo jokaisen puikon kaksi 
ensimmäistä silmukkaa yhteen. Neulo seuraava kerros ilman kavennuksia. Toista vielä 
kerran kavennukset ja neulo viimeinen kerros ilman kavennuksia.
5. Katkaise lanka ja päättele pujottamalla silmukoiden läpi pari kierrosta. Päättele aloitus-
ja lopetuslangat työn nurjalle puolelle.
6. Virkkaa ja ompele sorminukelle yksityiskohtia. Päättele langat.



Sekalaiset sorminuket
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MUKIN LÄMMITTÄJÄ

Mukin ympärys n. 20 cm
Lanka 7-Veljestä
Puikot 3,5
Neula
Työ neulotaan tasona.

1. Luo 44 silmukkaa. Neulo kerros kahdella puikolla ja oikeilla silmukoilla.

2. Jatka neulomista 4o, 1n, 4o, 1n, seuraava kerros 4n, 1o, 4n, 1o. Toista näitä kahta 
kerrosta seuraavat kuusi kerrosta.

3. Seuraava kerros: 2n, 2o, 2n, 2o ja takaisin 2o, 2n, 2o, 2n. Toista vielä toisen kerran.

4. Jatka neulomista 4n, 4o, 4n, 4o ja kääntymisen jälkeen 4o, 4n, 4o, 4n. Jatka vielä 
kuusi kerrosta.

5. Neulo kerros oikeita silmukoita.

6. Päättele silmukat ylivetäen. Päättele myös aloitus- ja lopetuslangat.

7. Pyöritä nyörit neljään kulmaan ja pujottele lopuksi valkoista lankaa työhön.



Mukin lämmittäjä
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SERVETTIRENGAS

Luo noin 15 silmukkaa (7 veljestä, puikot 4) ja jaa ne kolmelle 
puikolle. Neulo putkiloa noin neljä kerrosta. Pujota nappeja, helmiä 
tai pihlajanmarjoja ompelulankaan harvakseltaan ja neulo sitä 
villalangan mukana siten, että koristeita tulee esimerkiksi kahden 
silmukan välein. Neulo seuraava kerros ilman ompelulankaa. 
Halutessasi voit lisätä koristeita seuraavilla kerroksilla. Kuvan 
servettirengas on 10 kerrosta korkea. 



Servettirengas
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PLANEETTA MAA  

Maapallo on neulottu pyöröneuleena etelänavalta pohjoisnavalle. 
Käytin Novita 7 Veljestä -lankaa (kirkkaansininen ja limenvihreä), 
mutta langaksi voi valita melkein mitä vain noin sukkapuikoille 3,0 
sopivaa sinistä ja vihreää lankaa.

Ohessa on esitetty kaaviona lisäykset, kavennukset ja kirjoneulekuviot. 

Luo aluksi 8 s, jaa s:t neljälle puikolle, neulo 1 krs ja aloita sitten lisäykset: neulo 
jokaisen puikon ensimmäinen silmukka sekä etu- että takareunoistaan. Neulo 
seuraavalla kerroksella jokaisen puikon viimeinen silmukka sekä etu- että 
takareunoistaan jne., jatka kaavion mukaan. Kirjoneuletta tehdessä voi ottaa 
huomioon, että työ tulee pallon muotoon eikä kuvioiden taakse jäävien 
lankajuoksujen tarvitse siksi olla yhtä pitkiä kuin tasona kirjoneuletta tehdessä. Tee 
kavennukset kaavion mukaan niin, että kavennuskohdan ollessa puikon alussa 
neulo joka puikon alussa 2 s o yhteen ja vastaavasti kun kavennuskohta on puikon 
lopussa, tee joka puikon lopussa ylivetokavennus. Kun työssä on jäljellä 4 s, katkaise 
lanka ja vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi, kiristä ja päätä.
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RANNEKKEET

Lanka: Nalle + helmiä (violetit)
Wool + pieniä helmikudontahelmiä (vaaleansininen)

Aloita pujottamalla kaikki yhden rannekkeen helmet lankaan. 
Kuvan rannekkeissa n. 60 helmeä. Käytä pujotusapuna 
ohutta silmäneulaa ja ohutta lankalenkkiä. (Vaaleansinisen rannekkeen kuvassa.) 
Luo n. 24 s ja neulo edestakaisneuletta. Helmet otetaan mukaan joka toisella 
kerroksella aina nurjaa puolta neulottaessa. 

1. krs oikein
2. kerroksen alussa otetaan helmi mukaan 2. ja 3. silmukan väliin ja 

toinen 6. ja 7. silmukan väliin.   
Helmien väliin jää 4 s. Kerros neulotaan loppuun. 

3. kerros oikeaa.
4. kerroksen alussa otetaan helmi mukaan 4. ja 5. silmukan väliin eli keskelle 

kahta edellistä helmeä. Kerros loppuun oikeaa. Toistetaan 1-4 kerroksia.

Näin jatketaan rannekkeen ympäryyden pituiseksi. Päätellään ja ommellaan 
sauma kiinni.
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SYDÄN YSTÄVÄLLE

Sydämen alaosa:
•Luo kaksi silmukkaa. 
•Neulo sitten aina oikein –neulosta lisäten joka toisen 
kerroksen alussa ja lopussa neuloen reunimmaiset 
silmukat kahdesti.
•Jatka lisäyksiä kunnes työsi on halutun levyinen, 
varmista, että silmukoita on parillinen määrä.
•Neulo n. 3-4 kerrosta lisäämättä.

Sydämen yläosa
•Neulo ensin toinen kaari valmiiksi ja sitten vasta toinen.
•Aloita kavennukset: neulo puolet puikon silmukoista ja tee 
yhteenneulomiskavennus.
•Tee kavennukset puikon alussa ja puolessa välissä joka kerroksella. Huomaa, 
että puolet silmukkamärästä jää puikolle, eikä niitä neulota vielä.
•Kavenna, kunnes olet kaventanut kaikki kaaren silmukat. 
•Siirry sitten neulomaan toinen kaari samoin kuin ensimmäinen.
•Päättele langat siististi työn reunaan.
Pyöreämmän sydämen saat, jos lisäät ja kavennat joka toisella kerroksella. Jos 
lisäät langan joukkoon heijastavaa lankaa, saat hienon heijastimen. Lankaan voi 
myös pujotella koristeita, esim. helmiä.





PIKKU MUSTIKKAPIPO

Luo 20 silmukkaa sukkapuikolle ja jaa ne niin että jokaiselle 
puikolle tulee 5 silmukkaa.

1 kerros:  Kudo oikeaa ommelta
2 - 8 kerros: Kudo sammalla tavalla kuin ensimmäinen kerros
9 kerros: Kudo joka viidenteen vihreä.
10 kerros: Kudo kolme vihreää ja kaksi sinistä sillä tavalla, että edellisen  
kerroksen vihreän päälle tulee vihreä silmukka.
11 ja 12 kerros: Kudo kaksi tavallista kerrosta vihreällä langalla.

Sen jälkeen kudo jokaisen puikon lopussa kaksi silmukkaa yhteen, kunnes
jokaisella puikolla on yhteensä kaksi silmukkaa.  Katkaise lanka ja vedä se  
silmukoiden läpi ja päättele langat neulalla.

VALMIS

Jos vaihdat sinisen langan punaiseen lankaa piposta olisi tullut 
mansikkapipo  ja pinkillä värillä olisi tullut vadelmapipo......jne.
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YSTÄVYYDEN KORI

Kori toimii hauskana lahjapussina, säilytyskorina 
makeisille, ystävänlahjana tai vaikkapa joulukalenterina, 
kun koreja valmistaa eri värien, tekniikoin ja materiaalein. 

Tarvikkeet: tummanpunaista ja luonnonvalkoista 
7-veljestä lankaa
Puikot nro 3

Korin pohja ja sivut (=yht. 5kpl) muodostuvat 
samankokoisista, korinpohjaneuloksella valmistetuista 
neliön muotoisista paloista. Korinpohjaneuloksessa ideana 
on, että neulotaan oikeiden ja nurjien silmukoiden 
muodostamia neliöitä. Tässä mallissa vuorotellaan *3 
kerrosta 3o 3n ja 3 kerrosta 3n 3o*.

OHJE JATKUU >>>



>>> OHJE JATKUU            YSTÄVYYDEN KORI

Luo sivu-/pohjakappaletta varten 18 silmukkaa. Aloita 
korinpohjaneulos. Vuorottele *3 kerrosta 3o 3n ja 3 
kerrosta 3n 3o* -toistoa niin, että kappaleesta 
muodostuu neliön mallinen, ja olet neulonut yhteensä 
6x3 kerrosta.

Päättele palojen langanpäät ja höyrytä palat kevyesti 
kostean liinan alla. Yhdistä palat koriksi pykäpistoin
valkoisella villalangalla.  Neulo koriin kahva ainaoikein-
neuleella eli edestakaisneuleella. Kahvaa varten luo 
puikoille 45 silmukkaa ja neulo 6 kerrosta. Ompele kahva 
kiinni korin kylkeen. Lopuksi, kirjo korin kylkeen sydän 
ketjupistoin.

Halutessasi voit kirjoa korin kylkeen esimerkiksi 
numeroita, mikäli teet useampia koreja ja valmistat niistä 
vaikkapa joulukalenterin. Korin kylkeen voi myös liittää 
leikattuja kuvia huopalevystä, virkata erilaisia symboleja 
tai mitä ikinä keksitkin. Voit myös neuloa korille kannen.
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