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Esimerkki kintaista 

Tämän verkko-oppimateriaalin avulla voit oppia perusteet neulalla neulomisesta, jota kutsutaan myös 
kinnasneulatekniikaksi tai neulakinnastekniikaksi. 

 
 Oppimateriaalin kehittäminen oli pro gradu –tutkielmani tavoite.  Palautetta sivustosta voi lähettää 

sähköpostilla: maenpaa.martta@gmail.com Huom! Sivuston oppimateriaalia ja työohjeita saa tulostaa 
(tästä PDF-versioon) omaan ja opetuskäyttöön. Kaupallinen käyttö kielletty. 

 
Suosittelen, että luet ensin sivuston läpi kokonaisuudessaan ja katsot videot, ennen kuin ryhdyt 

kokeilemaan. 
 

Vasemmalla, vihreällä pohjalla oleva navigointipalkki kertoo, millä sivulla olet menossa. Palkin otsikoita 
painamalla pääset mille tahansa sivulle. Kuvagalleriasta voit hakea innostusta ja ideoita. 

Kinnasneulatekniikka on vanha lankatekniikka, jossa lankaa 

pujotellaan yhdellä puisella, luisella tai metallisella neulalla 

neulokseksi. Neulalla neuloen on tehty perinteisesti esimerkiksi 

kintaita ja maitosihtejä. Tekniikka soveltuu kuitenkin myös 

esimerkiksi myssyjen, tossujen, sukkien, huivien ja erilaisten 

pussukoiden valmistamiseen.  

 

Kinnasneulatekniikkaa voi tehdä erilaisilla työotteilla. Tässä 

oppimateriaalissa opetetaan työote, jossa peukaloa käytetään 

apuna silmukoiden kiristämisessä. Neulalla neuloen voi tehdä 

monenlaisia neulospintoja vaihtelemalla pistotyyppiä. Tässä 

oppimateriaalissa esitellään kaksi erilaista pistoa. 

Lisää kinnasneulatekniikasta ja sen historiasta. 
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Tällä sivulla on kerrottu yksi tapa käyttää tätä oppimateriaalia neulalla neulomisen oppimiseen. 
Vasemmalla olevassa vihreässä navigointipalkissa on luettelo sivuston sivuista ja niiden sisällöistä. 
Sivusto on pyritty luomaan sellaiseen järjestykseen, että asiat etenevät samassa järjestyksessä, kuin 
kinnasneulatekniikan oppiminenkin. Voit edetä esimerkiksi näin: 
 

1. Lue koko sivusto läpi. 

2. Katso videot viimeiseltä sivulta. 

3. Laita lanka neulan silmään ja harjoittele työotetta ja ensimmäisten silmukoiden luomista erilaisilla tavoilla. 
Ensin langankiertoaloituksella, sitten pyöreällä aloituksella ja viimeiseksi Vajannon aloitustavalla. 

4. Tee haluamallasi aloitustavalla pieni pätkä silmukkaketjua Lundin pistolla. 

5. Käänny toiselle kerrokselle ja neulo silmukkaketjun ympärille toinen kerros (ks. Kerrokset spiraalimaisesti). 

6. Tee pyöreä aloitus ja neulo siihen Lundin pistolla ensimmäinen kerros. 

7. Tee toinen kerros äsken tekemääsi aloitukseen (ks. Kerrokset spiraalimaisesti). 

8. Tee haluamallasi aloitustavalla pieni pätkä silmukkaketjua suomalaisella pistolla. 

9. Käänny toiselle kerrokselle ja tee silmukkaketjun ympärille toinen kerros suomalaisella pistolla. 

10. Kokeile erilaisten pistojen tekemistä (ks. Pistojen muuntelu). 

11. Jos neulalla neulominen alkaa sujua, voit ryhtyä tekemään pientä harjoitustyötä. Esimerkiksi pannulappua, 
kaulahuivia tai pipoa (ks. Työohjeita). 

 

Huom! Lähes kaikki oppimateriaalin kuvat saa suurennettua klikkaamalla niitä. 
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Historiaa ja muuta tietoa neulalla neulomisesta 

Mitä on kinnasneulatekniikka? 

Kinnasneulatekniikka kuuluu ”knottless netting” -neuleperheeseen, eli solmuttomien verkkojen ryhmään. 

Kinnasneulatekniikan on epäilty kehittyneen pykäpisto-ompelusta.  Solmuttomia verkkoja on valmistettu 

paleoliittiselta ajalta saakka, mutta kinnasneulatekniikan ikää on vaikea arvioida. Keskiajalla nopeammat 

työskentelytavat, puikoilla neulominen ja virkkaus, alkoivat syrjäyttää neulalla neulomista. Suomessa 

neulakinnasperinne eli vielä 1960 –luvullakin, mutta nykyään tekniikan osaajat ovat harvassa. 

Kinnasneulatekniikka tunnetaan monissa maissa, ja se on kehittynyt eri alueilla erilaiseksi. Erilaisia 

kinnasneulatekniikoita tunnetaan siis useita. Työotteita on useita, aloitustapoja on monenlaisia ja 

erilaisia pistoja on valtava määrä.  

 

Neulakinnasperinne Suomessa 

Suomessa neulakinnasperinne on ollut vahva etenkin Karjalan ja Savon alueella, mutta myös Länsi-

Suomessa ja Pohjanmaalla on osattu neuloa neulalla. Neulakintaita on arvostettu niiden lämpimyyden, 

pehmeyden ja joustavuuden vuoksi ja niitä on pidetty erityisesti hevos– ja metsätöissä, joissa 

väljäsuiset kintaat on ollut helppo heittää kädestä tarpeen vaatiessa. 

Kun kinnasneulatekniikka vielä siirtyi äidiltä tyttärelle, tytärten kuului morsiameksi päästessään 

osata tekniikka, sillä neulakintaat kuuluivat ”morsiamen antivaatteisiin”. Ainakin Savossa neulakintaita 

tehtiin miehille joululahjaksi, jolloin kintaat olivat ensimmäisen talven ajan pyhäkintaina, ja sen jälkeen 

työkintaina. Miehillä saattoi myös olla kahdet kintaat—yhdet hienot, kirjomalla koristellut kirkkokintaat, 

sekä toiset, arkisemmat työkintaat. Lisää kirjonnoista sivulta Lopetus & viimeistely. Alla kahdet vanhat, 

perinteiset kirjotut kintaat (klikkaa kuvat suuremmiksi). Kuvat: Marjut Nordberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neulalla neulominen nykypäivänä 

Kiinnostus neulalla neulomista kohtaan on kasvanut lähivuosina ja nykyään useat käsityöyrittäjät ja jotkut 

kansalaisopistotkin tarjoavat kinnasneulatekniikan opetusta. Neulalla neulomisen monet mahdollisuudet on 

huomattu, ja harrastajat valmistavat tekniikalla muitakin tuotteita kuin neulakintaita.  

Suomeksi on tehty melko vähän oppimateriaalia neulalla neulomisen opiskeluun. Kinnasneulatekniikkaa 

opetteleva voi kokea vaikeaksi sen, että eri lähteistä löytyvät ohjeet ovat niin erilaisia. Kaikissa ohjeissa ei 

esimerkiksi neuvota työotetta ollenkaan. Työote, jossa silmukat kiristetään peukalolle, on aloittelijalle helpoin 

oppia. Aluksi voi olla helpointa opetella tekniikkaa videoiden kautta, jolloin selviää työskentelyn idea ja rytmi. Kun 

oppii yhden tavan tehdä kinnasneulatekniikkaa, on muitakin tapoja helpompi ymmärtää ja oppia.  

 

Mistä löytää tietoa neulalla neulomisesta? 

 Internetistä suomenkielisiä sivuja löytää hakusanoilla neulakinnas, kinnasneula, kinnasompelu 

 Ulkomaisia sivuja löytää hakusanoilla nålbinding, nålbindning, nålebinding, naalbinding, 

needlebinding jne. 

 Kirja ja linkkilista 

ETUSIVU 

OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ 

HISTORIAA 

KIRJOJA & LINKKEJÄ 

MATERIAALIT & VÄLINEET 

ESITYÖVAIHEET 

TYÖOTE 

NEULOKSEN RAKENNE 

ENSIMMÄISET SILMUKAT 

     Pyöreä aloitus 

     Vajannon aloitus 

KERROKSIEN TEKEMINEN 

     Spiraalimaisesti 

     Tasomaisesti 

KAVENNUS JA LEVENNYS 

LANGAN JATKAMINEN 

LOPETUS JA VIIMEISTELY 

PISTOJEN MUUNTELU 

TYÖOHJEITA 

KUVAGALLERIA 

VIDEOT  

mailto:maenpaa.martta@gmail.com
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/koiviston kinnas.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kirjotut kintaat.JPG


Kirjoja ja vihkosia: 

Andersson, Eva 2009  Nålbindning—Historiskt och modernt i Stockholms län 

Brodén, Märta 1978 Nålbindning. Stockholm: LTs förlag-LTK. 

Ericsson Rothquist, L., Liby, H. & Andersson, A. 2003 Söma, nåla, binda – nålbundet från Uppland. Halmstad: 

Civilen AB. 

Hansen, Egon 1990 Nälebinding: definition and description teoksessa Textiles in northern archaeology 

Kaukonen, Toini-Inkeri 1960 Kinnasompelun levinneisyys ja työtavat Suomessa . Suomen museo LXVII 

Koskennurmi-Sivonen, R. ja Mikkilä, K. 1984 Peruskoulun neulekirja. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY. 

Leinonen, Kaisa 2000 Neulakinnasperinne Suomessa (Käsityötieteen pro gradu -tutkielma)  

Almay, M., Luutonen, M. ja Mitronen, K. 1993 Sydämen lämmittäjä ja tikkuripaita: Perinteisiä neuleita Suomesta ja 

Eestistä. Helsinki: Tammi. 

Mellgren, Nusse 2008 Nålbindning—the easiest, clearest ever guide!  

Nordberg, Marjut 2008 Käsityökohtaamisia muinaisuuden kanssa—neulalla neulominen eli 

kinnasneulatekniikka …muutakin kuin neulakinnas? (Käsityötieteen pro gradu –tutkielma) 

Schmitt, Larry 2000 Lessons in nålbinding—Lots of socks. Wisconsin. 

Steffensen, Helga 1976 Lär dig nålbindning. Stockholm: Wahlström & Widstrand.  

Vajanto, Krista: Euran emännän neulakintaat (Arkeologian pro gradu –tutkielma) 

Westman, Berit 2001 Nålbindning: 12 varianter. Vesterås: Firma Tumvanten. 

 

 

Verkko-sivuja: 

 Kulttuurien museon neulakinnas-ohje/ Laura Hämäri, Ulla Kostiainen ja Ildikó Lehtinen  

 Mirja Tuomivirran neulakinnasohje 

 Kaisa Leinosen ym. neulakinnassivusto 

 Tarja Krögerin neulakinnasivusto 

 Sanna-Mari Tonterin neulakinnassivusto 

 Ruotsalainen kinnasohje 

 Ruotsalainen neulalla neulomisohje mustavalkoisilla kuvilla 

 Youtubessa oleva video Åslen pistosta 
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Langat 
 

Kinnasneulatekniikkaan käytetään yleensä villalankaa, koska villa huopuu 

hyvin. Valmiin tuotteen voi nimittäin vanuttaa saippuan ja veden kanssa, 

jolloin siitä tulee vielä lämpimämpi ja pehmeämpi. Täysvillainen lanka on 

myös helppo jatkaa (katso langan jatkaminen). 

 

Aloittelijan kannattaa valita paksu täysvillainen lanka, esimerkiksi fritidsgarn. 

Paksulla langalla tehdään yleensä yksinkertaisempaa pistoa, ohuella 

langalla neulottaessa piston täytyy olla monimutkaisempi, jotta neuloksesta 

tulisi tiheää. 

 

Myös muita materiaaleja voi kokeilla. Esimerkiksi paperinarua, puuvillaa, 

sekoitelankoja...  

 

 

 

 

Neulat 
 

Kinnasneulat ovat perinteisesti olleet luuta, puuta tai metallia, esimerkiksi kuparia tai hopeaa. Jos oikeaa 

kinnasneulaa ei ole saatavilla, voi tekniikkaa kokeilla myös suurella parsinneulalla tai siimalenkillisellä 

villaneulalla. Hyvä neula on noin 10 cm pitkä, melko tylppäkärkinen, litteä ja kärkeen kaventuva, kuten kuvan 

keskimmäinen, luinen neula. Mitä tiheämpää neulosta on tekemässä, sitä litteämpi ja kapeampi neula kannattaa 

valita. Löyhää neulosta voi tehdä leveämmälläkin neulalla, kuten kuvan ylimmäisellä, puisella neulalla. Puisia 

neuloja voi tehdä itsekin. Puuksi kannattaa valita kova puulaji, kuten kataja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Puinen, luinen ja kuparinen kinnasneula 

Materiaalit ja välineet 
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Esityövaiheet  

Kinnasneulatekniikassa lanka ei kulje neulalle kerältä, vaan käyttöön otetaan tietyn pituinen lanka, ja sen 

loppuessa lankaa jatketaan. Aloittelijan kannattaa ottaa kerrallaan sylillinen, eli noin 150 cm pitkä lanka. 

Ensimmäisiä kokeiluita tehdessä lanka voi olla vieläkin lyhyempi. Lanka pujotetaan neulan silmään kuten 

alla olevassa kuvassa. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Langan pujottaminen neulan silmään sylillisiä käytettäessä 

 

Sylillisiä käytettäessä lankaa joutuu jatkamaan melko usein. Kokeneempi neuloja voi haahlata (virkata 

sormin) langan suurille ketjusilmukoille, jolloin lankaa voi ottaa käyttöön useita metrejä. Alla on kuvasarja 

haahlaamisesta. Valmista haahlattua silmukkaketjua kutsutaan piustaksi. Kuvat saa suuremmiksi 

klikkaamalla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

Copyright: Martta Mäenpää 

ETUSIVU 

OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ 

HISTORIAA 

KIRJOJA & LINKKEJÄ 

MATERIAALIT & VÄLINEET 

ESITYÖVAIHEET 

TYÖOTE 

NEULOKSEN RAKENNE 

ENSIMMÄISET SILMUKAT 

     Pyöreä aloitus 

     Vajannon aloitus 

KERROKSIEN TEKEMINEN 

     Spiraalimaisesti 

     Tasomaisesti 

KAVENNUS JA LEVENNYS 

LANGAN JATKAMINEN 

LOPETUS JA VIIMEISTELY 

PISTOJEN MUUNTELU 

TYÖOHJEITA 

KUVAGALLERIA 

VIDEOT  

 
 
 
 
 
1. Ota useamman 
metrin pituinen lanka. 
Työnnä lanka 
neulansilmästä kaksin 
kerroin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vedä langoista noin 
15 cm pitkä silmukka 
lankalenkin läpi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tältä näyttää valmis 
piusta. 

 
 
 
 
2. Vie sormet 
syntyneestä lenkistä 
läpi ja ota peukalolla 
ja etusormella ote 
pitkällä roikkuvista 
langoista. 
 
 
 
 
 
 
4. Vie sormet 
uudesta syntyneestä 
silmukasta läpi ja tee 
taas noin 15 cm pitkä 
silmukka. Haahlaa 
koko lanka samalla 
tavalla. 
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Työote 
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Työotteessa 
 

 Sormet ovat ”nokkamaisesti” 

 Viimeiseksi tehtyä silmukkaa pidetään tiukasti peukalon ja etusormen 
välissä 

 Muut sormet voivat olla etusormen rinnalla tai hieman koukussa 

 Neulaa pidetään oikealla kädellä (oikeakätiset) pinsettiotteessa 

 Syntyvä neulos jää kämmenen sisälle 

 Vanhimman silmukan voi tiputtaa ”vauhdista” pois peukalolta siinä 
vaiheessa, kun neulaa työnnetään peukalolla olevien silmukoiden ali 
(ks. Videot) tai vasta piston tekemisen jälkeen, oikean käden sormilla 
auttamalla. 

 
 
Huom! On olemassa myös erilaisia työotteita. Neulosta voi tehdä myös ilman peukalon apua 
ns. vapaalla työotteella, tai peukaloa voidaan käyttää apuna vain silmukan 
kiristämisvaiheessa.  
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Lundin pisto 

Rakenne: 

Lanka kulkee spiraalina yhden langan ali, yhden yli ja takaisin yhden ali ja kahden yli. Piirroskuvassa väri vaihtuu 

aina yhden piston jälkeen. Oikealla oleva valokuva on neulottu tahallisen harvaksi. 

 

Suomalainen pisto 

Rakenne: 

Lanka kulkee spiraalina kahden langan ali, kahden yli ja takaisin kahden ali ja kolmen yli. Piirroskuvassa väri 

vaihtuu aina yhden piston jälkeen.  

Neuloksen rakenne 

Neulalla neuloen syntyy neulosta, jossa lanka muodostaa spiraalimaisia, toistensa lomitse risteileviä 
lankalenkkejä. Erilaisia pistoja on lukemattomia, ja niistä syntyy erilaisia neulosrakenteita. Tässä 
esitellään kahden piston, suomalaisen ja Lundin piston, rakenteet. Valokuvat saa suuremmiksi 
klikkaamalla! 
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Ensimmäisten silmukoiden luominen 

On monia tapoja aloittaa kinnasneulatyö—lähes jokaisella neulojalla on oma tyylinsä! Jokaisella 
aloitustavalla voi aloittaa tekemään mitä tahansa pistoa. Pistosta riippuu, montako aloitussilmukkaa 
luodaan peukalolle ja peukalon taakse. Ensimmäiset silmukat voi luoda esimerkiksi näin: 
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1. Langankiertoaloitus  

 Ehkä kaikkein yksinkertaisin aloitustapa, jolla voi lähteä neulomaan silmukkaketjua.  

 Katso ohjeet videosta. Videossa tehdään Lundin pistoa, eli luodaan vain yksi silmukka peukalolle ja 

toinen peukalon taakse. Jos tehdään monimutkaisempaa pistoa, täytyy silmukoita luoda enemmän. 

2. Pyöreä aloitus eli ensimmäisten silmukoiden luominen lankalenkin ympärille 

 Aloitustapa, jossa ensimmäisen kerroksen silmukat luodaan aloituslenkin ympärille 

 Sopii hyvin pipon tai pyöreäkärkisen kintaan aloitukseksi 

 Esimerkkinä kuvasarjassa yksinkertainen Lundin pisto, mutta pyöreällä aloituksella voi aloittaa myös 

mitä tahansa muuta pistoa. Tällöin  kolmannen vaiheen jälkeen luodaan samalla lailla pistoon 

tarvittava määrä silmukoita. 

Klikkaa kuvasarjan kuvaa (alapuolella), niin pääset pyöreän aloituksen ohjeeseen! 

3. Vajannon aloitustapa 

 Krista Vajannon videoista tuttu aloitustapa, jossa aloitetaan tekemään silmukkaketjua. 

 Esimerkkinä kuvasarjassa suomalainen pisto, jossa luodaan kaksi silmukkaa peukalolle ja kaksi sen 

taakse. Monimutkaisempaa pistoa tehdessä silmukoita luodaan enemmän, yksinkertaisempaa pistoa 

tehdessä vähemmän. 

Klikkaa kuvasarjan kuvaa (alapuolella), niin pääset Vajannon aloituksen ohjeeseen! 

mailto:maenpaa.martta@gmail.com
http://www.kaspaikka.fi/kinnasneula/Yksinkertainen.avi
http://www.vajanto.net/gradu/


Copyright: Martta Mäenpää 

Pyöreä aloitus 
Pipon tai pyöreäkärkisen kintaan alku 

1. Laita lanka neulan 
silmään. Kierrä langan 
loppupää sormien ympärille 
niin, että neulalta tuleva 
lanka roikkuu peukalon yli. 
Sormien ympärillä oleva 
lankalenkki on 
aloituslenkki, jonka 
ympärille ensimmäisen 
kerroksen silmukat 
luodaan. 
 
 
3. Toinen silmukka luodaan 

laittamalla neula läpi 
aloitussilmukasta ja 
peukalon vartta peukalolla 
olevan silmukan sekä 
peukalon yli roikkuvan 
langan ali. Kiristä 
toinenkin silmukka 
peukalolle ja pudota 
samalla edellinen 
silmukka peukalolta 
peukalon taakse. 

 
 
 
 
5. Pistä neula 
aloituslenkistä itsestä 
poispäin ja peukalon 
takana olevasta silmukasta 
etukautta. 
 
 
 
 
 
 
7. Toista vaiheita 5 ja 6 ja 
tee aloituslenkkiin 10-15 
silmukkaa riippuen langan 
paksuudesta. 
 
Huom! Tässä vaiheessa 
voit  vielä vetää 
aloituslenkin irti ja lähteä 
tekemään tylppäkärkistä 
työtä. 

 
 
2. Aseta peukalo 

risteyskohdan päälle ja 
työnnä neula käden 
ympärillä olevan langan 
ali. Kiristä ensimmäinen 
silmukka peukalolle. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Voit nyt tiputtaa 

aloituslenkin sormien 
ympäriltä, kuten 
kuvassa. Peukalolla on 
yksi silmukka ja 
peukalon takana on 
toinen. 

 
 
 
 
 
 
6. Pistä neula peukalolla 

olevan silmukan ja 
peukalon yli roikkuvan 
langan ali. Tiputa vanha 
silmukka peukalolta ja 
kiristä uusi peukalolle.  

 
 
 
 
 
 
 
8. Kiristä vetämällä 

langan päästä. 
Ensimmäinen kerros on 
neulottu. Katso 
kerroksien tekeminen. 

Tämän aloitustavan opin Laura Hämäriltä, mutta samantapainen aloitus on esitelty myös esimerkiksi 
Helga Steffensenin kirjassa Nålebinding.  
 
Esiteltäessä pyöreää aloitusta käytetään tässä yksinkertaista Lundin pistoa, jossa on yksi silmukka 
peukalolla ja peukalon takaa poimitaan yksi silmukka suoraan neulalle. Aloitettaessa 
monimutkaisempaa pistoa pyöreällä aloituksella peukalolle täytyy ensin luoda useampi silmukka, ennen 
kuin silmukoita lähdetään tekemään aloituslenkkiin (vaiheessa 3). 
 
 Huom! Kuvat avautuvat suuremmiksi klikkaamalla. 
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Vajannon aloitus 

 
 
1.  Laita lanka neulan 
silmään. Taita langan 
loppupää kaksinkerroin ja 
taitekohdasta uudestaan 
kaksinkerroin niin, että 
syntyy kaksi silmukkaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aseta vasemman käden 

peukalo silmukoiden 
alapuolelle. Langan pää 
jää kämmenen sisään ja 
neulalta tuleva lanka 
roikkuu peukalon yli. 
Työnnä neula silmukoiden 
läpi, niin että ensimmäinen 
silmukka kiristyy 
peukalolle. 

 
 
 
 
5. Työnnä neula 
ensimmäisestä pikku-
silmukasta ja peukalolla 
olevan silmukan ja peukalon 
yli roikkuvan langan ali, 
kuten kuvassa, ja kiristä 
toinen silmukka peukalolle. 
Työnnä neula sitten toisesta 
pikku-silmukasta ja 
peukalolla olevan silmukan 
ja langan ali. 
Tiputa ylin silmukka 
peukalolta. 
 
 
 
 
 
7. Suomeksi neulottaessa 
jatkossa poimitaan aina 
peukalon takaa juuri 
peukalolta tiputettu 
silmukka, sekä yksi 
pikkusilmukka peukalon 
takaa. 

 
 
 
2. Työnnä neula 

kummastakin 
silmukasta ja kiristä ne 
neulalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Peukalolla on nyt yksi 

silmukka ja peukalon 
takana kaksi 
pikkusilmukkaa. 
Neulalta tuleva lanka 
roikkuu peukalon yli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Olet nyt luonut kaikki 

suomeksi neulomiseen 
tarvittavat silmukat. Jos 
teet 
monimutkaisempaa 
neulosta, luo lisää 
silmukoita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Neula työnnetään 

peukalolla olevien 
silmukoiden ja langan 
ali ja työntäessä 
peukalolla oleva ylin 
silmukka tiputetaan. 
Näin jatkamalla syntyy 
silmukkaketjua. Katso 
seuraavien kerroksien 
tekeminen. 

Tämän aloitustavan opin Krista Vajannon kinnasneulavideoista. Tässä esimerkissä aloitetaan 
”suomeksi” tehtävää neulosta, eli pistotyyppiä, jossa on kaksi silmukkaa peukalolla ja peukalon takaa 
poimitaan kaksi silmukkaa. Tällä aloituksella voi aloittaa myös muita pistotyyppejä. Tällä aloitustavalla 
syntyy silmukkaketjua, jonka ympärille voidaan neuloa uusia kerroksia (spiraalimaisesti) tai josta alkaen 
voidaan alkaa neuloa edestakaista tasomaista neulosta. 
Huom! Kuvat avautuvat suuremmiksi klikkaamalla. 
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Kinnasneulatyöhön voi tehdä kerroksia monella tavalla, riippuen siitä, minkälaista työtä neulotaan ja 
miten ensimmäiset silmukat on luotu. Tässä neuvotaan kaksi tapaa tehdä kerroksia spiraalimaisesti ja 
kolme tapaa tehdä kerroksia tasomaisesti.  
 
Neuloksen rakenteeseen vaikuttaa  se, kuinka uusi 
kerros liitetään edelliseen, eli kuinka monta edellisen 
kerroksen silmukkareunaa poimitaan neulalle. Näissä 
esimerkeissä uusi kerros kiinnitetään edelliseen 
poimimalla neulalle kaksi edellisen kerroksen 
silmukkaa. Toinen silmukoista on jo kertaalleen 
neulottu, toinen uusi. 

 
 
 
 
Uuden kerroksen voi kuitenkin kiinnittää edelliseen 
poimimalla neulalle vain yhden edellisen kerroksen 
silmukan, jolloin neuloksesta tulee hieman löyhempää. 

 
Huom! Kuvat suurentuvat klikkaamalla! 

 
 
 
 
Kerroksien tekeminen spiraalimaisesti (Klikkaa otsikkoa, niin pääset ohjeeseen!) 

 

 toisen kerroksen aloittaminen pyöreään aloitukseen 

 toiselle kerrokselle kääntyminen, kun ensimmäinen kerros on silmukkaketju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerroksien tekeminen tasomaisesti (Klikkaa otsikkoa, niin pääset ohjeeseen!) 

 

 kerrokselta toiselle kääntyminen, kuin virkkaustyössä 

 jokaisen kerroksen aloittaminen erikseen 
 
 
 
 
 
 

 

Kerroksien tekeminen 
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Kerroksien tekeminen pyöreään aloitukseen (esimerkissä Lundin pisto) 

Kerroksien tekeminen spiraalimaisesti 

Kerroksien tekeminen silmukkaketjuun (esimerkissä suomalainen pisto) 

 
1.Pidä peukalolla 
pyöreää aloitusta 
tehdessäsi viimeiseksi 
tekemäsi silmukka. 
Poimi edellisen 
kerroksen reunasta 
kaksi silmukkaa 
suoraan neulalle. 
 
 
 
 
 
3. Työnnä neula 
peukalolla olevan 
silmukan ali ja 
peukalon yli roikkuvan 
langan ali. Tiputa 
samalla peukalolla ollut 
silmukka peukalon 
taakse. Kiristä uusi 
silmukka peukalolle.  

 
 
 
2. Poimi peukalolta 
viimeksi tiputettu 
silmukka neulalle. 
 
 
 
 
 
 
4. Uudet kerrokset 
muodostuvat spiraalina 
ensimmäisen ympärille. 
Jotta spiraali ei kääntyisi 
kupiksi, silmukoita täytyy 
lisätä, eli neuloa kaksi 
kertaa yhteen edellisen 
kerroksen silmukkaan. 
Esimerkiksi ensimmäisellä 
kerroksella aloitus-
ympyrän ympäri silmukka-
määrä kannattaa tuplata. 

 
1. Kerroksia lähdetään tekemään spiraalina silmukkaketjun ympärille. Ensin täytyy 
kääntyä toiselle kerrokselle. Pidä 2 silmukkaa peukalolla, poimi silmukkaketjun 
reunasta 2 silmukkaa (3. ja 4. silmukka peukalosta) neulalle*). Poimi peukalon 
takaa peukalolta juuri tiputettu silmukka, toinen vanha silmukka ja pujota neula 
peukalolla olevien silmukoiden läpi ja peukalolla olevan langan ali, tiputa ylin 
peukalolla oleva silmukka ja kiristä. 
 
*)Jos teet yksinkertaisempaa pistoa, kääntyminen onnistuu myös poimimalla 
lähempänä neulaa olevat silmukat, esimerkiksi 1. ja 2. silmukan neulalle. 

 
 
 
2. Tältä näyttää kääntymiskohta. Nyt neulomista jatketaan silmukkaketjun 
ympäri. Nyt jatka neulomista silmukkaketjun ympäri poimimalla neulalle aina 
kaksi edellisen kerroksen silmukkaa, kaksi vanhaa silmukkaa peukalon takaa ja 
työntämällä neula peukalolla olevien silmukoiden ja langan alta.  

 

 

 

 

3. Tässä silmukkaketjun ympäri on jo menty yksi kokonainen 
kerros.  

1. 
2. 

3. 

4. 
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Kaikki kuvat 
suurentuvat 
klikkaamalla! 
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Kerroksien tekeminen tasomaisesti 

Aina ei tarvitse mennä sääntöjen mukaan. Vaikka kinnasneulatöitä tehdään yleensä spiraalimaisesti, on 
mahdollista edetä myös kerros kerrokselta tasomaisesti, kuten virkkauksessa.  
 
 

Tapa 1 
 

Tasomaista neulosta voi tehdä etenemällä kerros kerrokselta edestakaisin, kuten virkkaustyössä. Tämä onnistuu 

jättämällä kerroksen viimeisen peukalolle kiristettävän silmukan löysäksi ja kääntymällä sitten nurjalle puolelle. 

Tällöin peukalon takaa poimittavia silmukoita ei välttämättä luonnostaan ole, vaan kerroksen alussa peukalon 

takaa poimittavat silmukat täytyy ”keksiä”, eli poimia joitain edellisen kerroksen lankalenkkejä silmukoiksi. Tällä 

tavoin neulottu kappale kannattaa viimeistellä neulomalla yksi kerros koko kappaleen ympäri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapa 2 

 

Neulo kerrokseen esimerkiksi 10 ylimääräistä silmukkaa, käännä työ nurja puoli eteenpäin ja kiinnitä seuraavan 

kerroksen ensimmäinen yhdenteentoista silmukkaan neulasta. Kerrosten loppuun jää lenkkejä. Lenkkeihin voi 

esimerkiksi huivia tehdessä kiinnittää hapsut. (Idea: Marjut Nordbergin tutkielma, sivu 68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa 3 

 

Yksi siisti tapa edetä kerros kerrokselta on aloittaa jokainen kerros erikseen. Tällöin pääteltäviä langanpäitä jää 

kuitenkin paljon. 
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Kaventaminen ja leventäminen 

Kaventaminen 
 

Kinnasneulatyötä kavennetaan poistamalla silmukoita. Silmukoita poistetaan jättämällä edellisen kerroksen 

reunasta silmukoita poimimatta. Jos olet kiinnittänyt uuden kerroksen silmukat edelliseen kerrokseen poimimalla 

edellisen kerroksen silmukkareunasta aina yhden vanhan ja yhden uuden silmukan (katso kerrosten tekeminen), 

voit tehdä kavennuksen poimimalla neulalle nyt 2 uutta silmukkaa, kuten alla A-kuvassa. Huom! Kuvat avautuvat 

suuremmiksi klikkaamalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jos yllä A-kuvassa esitelty kavennustapa näyttää jättävän neulokseen reiän, voit kahden uuden silmukan lisäksi 

poimia neulalle yhden vanhan silmukan edellisestä kerroksesta, kuten yllä B-kuvassa.  

 

Jos olet liittänyt uuden kerroksen silmukat edelliseen kerrokseen poimimalla edellisen kerroksen 

silmukkareunasta vain yhden silmukan neulalle, kavennuksen voi tehdä joko  

a) jättämällä edellisen kerroksen silmukkareunasta yhden silmukan kokonaan poimimatta tai  

b) poimimalla kerralla neulalle kaksi uutta silmukkaa edellisen kerroksen silmukkareunasta. 

 
 

Leventäminen 
 

Kinnasneulatyötä levennetään lisäämällä silmukoita. Jos olet kiinnittänyt uuden kerroksen silmukat edelliseen 

kerrokseen poimimalla edellisen kerroksen silmukkareunasta aina yhden vanhan ja yhden uuden silmukan, 

levennyksen voi tehdä poimimalla nyt neulalle edellisen kerroksen reunasta kaksi vanhaa silmukkaa, kuten alla 

olevassa kuvassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos olet liittänyt uuden kerroksen silmukat edelliseen kerrokseen poimimalla edellisen kerroksen 

silmukkareunasta vain yhden silmukan neulalle, voit tehdä levennyksen poimimalla saman silmukan neulalle 

kahdesti. 

A) B) 
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Langan jatkaminen 

 

Langan loppuessa otetaan uusi sylillinen tai haahlataan uusi piusta. Vanha ja uusi lanka liitetään toisiinsa 

esimerkiksi 

 

 pujottamalla niitä neulalla sisäkkäin (ylin kuvassa)... 

 letittämällä (keltainen lanka kuvassa)... 

 Avaamalla langan säikeitä, työntämällä langanpäät sisäkkäin (alin kuvassa)… 

 

…  ja huovuttamalla sitten langanpäitä yhteen kosteiden kämmenien välissä pyörittämällä (täysvillalanka). 

Tai 

jättämällä langan päät vapaiksi tai hevosenhäntäsolmulle ja päättelemällä ne myöhemmin neuloksen 

sisään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki keinot sallitaan, kunhan langan jatkamiskohta ei näy valmiin tuotteen oikealla puolella. Jotta 

liitoskohta ei näyttäisi paksummalta kuin muu neulos, langanpäistä voi poistaa osan säikeistä 

liitoskohdassa. 
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Työn lopetus ja viimeistely 
 
Lopetus 

 

Kinnasneulatyö lopetetaan viimeisellä kerroksella pienentämällä viimeisiä silmukoita. Aloita lopetus kiristämällä 

muutama silmukka aivan peukalon kärkeen, jätä sitten peukalo pois ja lopulta kiristä viimeiset silmukat aivan 

pieniksi. Alla vasemmalla olevassa kuvassa paksusta langasta neulotun pipon lopetuskohta. Lopetuskohdalla 

vois myös leikitellä. Työn lopussa voi esimerkiksi neuloa irtonaista silmukkaketjua ja muotoilla siitä vaikkapa 

kukan, kuten alla oikealla olevassa kuvassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valmiin työn viimeistely 
 
 Langan päät pujotellaan neuloksen sisään huomaamattomasti 

 Tuotteen voi viimeistellä virkatulla reunuksella, kuten naisen korvaläppäpipossa 
 Täysvillaisen tuotteen voi halutessaan vanuttaa tai huovuttaa (ks. alla) 
 Tuotteen voi koristella kirjomalla (ks. alla) 

 

Huovutus tarkoittaa villaisen tuotteen kevyttä muokkaamista saippuan ja lämpimän veden avulla niin, että 

villakuidut tarttuvat toisiinsa ja pinnan rakenne muuttuu, mutta tuotteen koko ei muutu. 

Vanutus tarkoittaa villatuotteen muokkaamista saippuan ja lämpimän veden kanssa niin, että tuote kutistuu. 

Vanutuksen voi tehdä myös pesukoneessa. Käsin vanutettaessa tuotetta puristellaan, hakataan, heitellään tai 

vaikkapa hangataan pyykkilautaa vasten. Vanutettavaa tuotetta neulottaessa täytyy ottaa huomioon 

kutistuminen ja neuloa tuote hieman suuremmaksi.  Lähde: Mentu, T., Mikkelä, T. & Paakkunainen, U. 2005 Huopakirja 

 

Kirjonta on perinteisesti erottanut juhlakintaat arki– tai työkintaista. Hienoja ruotsalaisia kirjottuja neulakintaita 

löytyy esimerkiksi Eva Anderssonin kirjasta Nålbindning—Historiskt och modernt i Stockholms län. 

Kirjontapistoja ja ideoita löytyy esimerkiksi Käspaikan kirjonta-sivuilta.  

 
 
Muutama moderni kirjonta-idea: 

Copyright: Martta Mäenpää 

ETUSIVU 

OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ 

HISTORIAA 

KIRJOJA & LINKKEJÄ 

MATERIAALIT & VÄLINEET 

ESITYÖVAIHEET 

TYÖOTE 

NEULOKSEN RAKENNE 

ENSIMMÄISET SILMUKAT 

     Pyöreä aloitus 

     Vajannon aloitus 

KERROKSIEN TEKEMINEN 

     Spiraalimaisesti 

     Tasomaisesti 

KAVENNUS JA LEVENNYS 

LANGAN JATKAMINEN 

LOPETUS JA VIIMEISTELY 

PISTOJEN MUUNTELU 

TYÖOHJEITA 

KUVAGALLERIA 

VIDEOT  

C:/Users/Juuso Valkeejärvi/Desktop/MARTAN JUTTUJA/WWW/Naisen korvalappapipo.pdf
http://www.kaspaikka.fi/kirjonta/index.html
mailto:maenpaa.martta@gmail.com


Pistojen muuntelu 

Erilaisia pistoja on olemassa lukemattomia ja uusia pistoja voi kehittää ja kokeilla mielensä mukaan. Pistoa voi 

muunnella sillä, montako lankaa pitää peukalolla ja montako poimii peukalon takaa. Lisäksi piston ulkonäköön ja 

neuloksen ominaisuuksiin vaikuttaa se, mistä suunnasta silmukat poimitaan peukalon takaa. Esimerkiksi: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
               SUORAAN                                                                  PÄÄLTÄ                                        PYÖRÄYTTÄEN ELI TAKAREUNASTA 

 

Erilaisia kinnasneulatekniikan pistoja on jaoteltu muun muassa sen mukaan, monenko lankaryhmän ali ja yli uusi 

pisto pujotellaan. Tässä oppimateriaalissa esiteltävät yksinkertainen pisto ja suomalainen pisto ovat 

kaksivaiheisia, koska uuden piston lanka kulkee ensin yhden lankaryhmän ali ja yli ja takaisin päin päinvastoin.  

 

Neulottaessa kolmivaiheisesti lanka kulkee lankaryhmien ali, yli, ali ja takaisin yli, ali, yli. Ensimmäinen 

lankaryhmä on peukalolla, toinen lankaryhmä poimitaan peukalon takaa suoraan neulalle ja kolmas lankaryhmä 

joko päältä tai pyöräyttäen neulalle. 

 

Kolmivaiheinen neulonta kuvasarjana: 
Esimerkkinä olevassa pistossa 2 lankaa kussakin lankaryhmässä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se, montako lankaa yhdessä lankaryhmässä on, muuttaa neuloksen ulkonäköä ja ominaisuuksia. Yleispätevä 

sääntö on, että mitä ohuempi lanka, sen monimutkaisempi pisto ja enemmän lankoja yhteen lankaryhmään. 

Yhdessä lankaryhmässä voi olla jopa 3 lankaa (eli esim. kolmen langan ali, yli, ali ja takaisin päinvastoin).  

Peukalon takana silmukoita voi poimia myös eri järjestyksessä.  
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1. Poimi 2 silmukkaa suoraan peukalon takaa. 
2. Poimi 2 seuraavaa silmukkaa päältä päin. 
3. Työnnä neula peukalolla olevien silmukoiden ja langan alta. 

4. Tiputa peukalolla ylimmäisenä ollut lanka peukalon taakse. 
5. Kiristä uusi silmukka peukalolle.  

1. 2. 3. 

4. 5. 
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Miehen peruspipo                                             Naisen korvaläppäpipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 –vuotiaan karhutossut                                Naisen lapaset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naisen raitasukat, koko 38 
 
 

Kinnasneulatöiden ohjeita 

Tällä sivulla on muutamia helpohkoja kinnasneulatöiden ohjeita. Kun klikkaat työohjeen nimeä, se 
avautuu PDF-tiedostona, jolloin voit myös tulostaa sen.  
 
Jokaisella neulojalla on oma käsialansa, joten ohjeet eivät välttämättä sellaisenaan sovi kaikkien 
käyttöön. Niistä voi kuitenkin hakea ideaa siihen, miten kukin tuote muotoutuu ja milloin kannattaa 
kaventaa ja leventää. 
 
Ohjeita saa tulostaa omaan ja opetuskäyttöön, mutta kaikki kaupallinen käyttö on kielletty. Tulostaessa 
säilytä tekijän tiedot ohjeen yhteydessä. 
 
Vinkki: Kahta samanlaista (tai peilikuva-) tuotetta tehdessä kannattaa niitä tehdä vaihe vaiheelta 
vuorotellen, niin saat niistä samankokoiset.  
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Kuvagalleria 
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Neulalla neuloen voit tehdä pipoja, sukkia, lapasia, kaulureita ja myös isompia töitä—melkein mitä vain!  
 
Haluatko oman kinnasneulatyösi näkyviin kuvagalleriaan? Lähetä se osoitteeseen 
maenpaa.martta@gmail.com. 
 
Huom! Kuvat avautuvat suuremmiksi klikkaamalla. 
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Videoita kinnasneulatekniikasta 

Tältä sivulta pääset katsomaan kolme videota kinnasneulatyön aloittamisesta.  
 
Videot ovat muotoa .avi ja niiden katsomiseen tarvitset Windows media playerin. Ne aukeavat 
klikkaamalla kunkin videon otsikkoa. Huom! Videotiedostot ovat melko suuria ja niiden lataaminen vie 5
-10 minuuttia / video.  

Lundin pisto + langankiertoaloitus 
 
Videossa esitellään aloitustapa, jossa lanka kierretään kahdesti peukalon ympärille sekä yksinkertainen Lundin 
pisto, jossa on yksi silmukka peukalolla ja toinen poimitaan peukalon takaa. 

Lundin pisto + pyöreä aloitus 
 
Videossa esitellään pyöreä aloitustapa samalla yksinkertaisella pistolla. 

Suomeksi neulominen + Vajannon aloitus 
 
Videossa esitellään Vajannon videoista tuttu aloitustapa, sekä suomalainen pisto, jossa on kaksi silmukkaa 
peukalolla ja kaksi poimitaan peukalon takaa. 
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Huom! Youtubesta löytyy paljon neulakinnastekniikkaan liittyviä videoita.  
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