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Neulakinnastekniikka. Neulakinnaslapaset  ”suomalaisittain neuloen 2+2”= ns. kaksivaiheinen tapa. 

(Tässä ohjeessa työstetään silmukka yhdessä osassa = 2+2+2+2.) Lähteet ohjeen lopussa.  

1. 

Valitse neulakinnastekniikkaan 

 karhea, kierteinen lanka 

Taita lanka n. 40cm päästä ja 

pujota kinnasneulansilmään. 

 

 

 

2.  

Pujota sormesi silmän läpi 

pujotettuun lenkkiin ja tartu 

kerästä juoksevaan lankaan: 

vedä= virkkaa suuria 

silmukoita = muodostat 

piustaa = varaat lankaa 

kinnasompeluun. Katkaise 

lanka. 

3.  

Muodosta langanpäästä 

 kaksoissilmukka, jätä lanka  

yläpuolelle. Ks. kuva. 

4.a. Pistä kinnasneula *2:n 

langan alta+2:n langan 

päältä+2:n langan alta+2:n 

langan päältä*(HUOM! Tämä 

tapa soveltaa ns. 

kaksivaiheista tapaa => 

muodostetaan silmukka 

yksivaiheisena!) Tarkista, että 

neulan kykeen syntyy 

kahdeksikko! Ks. seuraavan 

ruudun 4b. kuva=> 
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4. b. ”kahdeksikko neulan 

kyljessä”= oikea neulan 

reitti. 

 

5. 

 Pistä kinnasneula *2:n 

langan alta+2:n 

langan päältä+2:n 

langan alta+2:n 

langan päältä*. Pidä 

syntyvää alkuketjua 

napakasti sormiesi 

välissä, kun vedät 

lankaa silmukoiden 

läpi. 

6. 

Jätä lanka aina syntyvän 

ketjun yläpuolelle. 

Pidä riittävä väljyys 

silmukoita 

muodostaessasi=> 

peukalonpää on hyvä  

mitta.  

7. 

Tarkista ennen pistoa, 

että löydät neljännen 

langan=> voit irrottaa 

sen neulan kärjellä 

eroon edellisestä 

kahdeksikosta 

= rististä. 



Neulakinnastekniikka suomalaisittain 2+2. Lapaset.       Mirja Tuomivirta www.villavirta.fi  /Kruppupakki 

3 

 

8. 

Pistele silmukkaketjua 

lapasen kärkeä varten n. 17 

– 20 s. Laske silmukoiden 

määrä reunan yli kulkevista 

lankajuoksuista. 

9. 

Kun lapasen kärjen 

silmukkaketju on tehtynä, 

”käänny” myötäpäivään 

ketjua ja poimi neljäs(4.) 

silmukka neulalle ja 

muodosta uusi silmukka 

tavalliseen tapaan (= 2:n 

alta+2.n. päältä+2.n 

alta+2.n päältä)  

10.  

Lapasta ommeltaessa 

edetään kehänä , 

vasemmalta oikealle, 

aloitusketjun molempia 

reunoja. 

Silmukoita lisätään 

pistämällä kahteen 

kertaan samaan 

ed.krs:n silmukkaan 

uusi silmukka. 

11. 

Lisäyksiä tehdään 

tarpeen ja käden 

mukaan, mieluiten kehän 

reunoilla. 

×                                  × 

×                                  × 
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12.  Lankaa ei jatketa 

solun avulla. Ohenna 

loppupää lyhentämällä 

yhtä säiettä. Muodosta 

uusi piusta. Ohenna 

sen langan pää ja 

yhdistä vanha ja uusi 

kiertämällä 

langankierteen 

suuntaan. 

Hierrä/huovuta 

liitoskohtaa kämmeniesi 

välissä pyörittämällä, 

jotta liitos lujittuisi. 

13. 

Liitoksen kestämiseksi, 

voit venyttää piustan 

viimeistä lenkkiä niin, 

että liitoskohta jää 

lenkin suojaan. 

Huom! Toinen tapa 

jatkaa lankaa on 

säikeiden 

palmikoiminen. Ks. 

Käspaikasta t.krögerin 

ohje 

Hu 

14. 

Jatka ompelua käden ympäri kärjestä peukalon juureen. Jätä 

peukalon yläpuolelta 8 silmukkaan kiinnittämättä=> ompele 4s. yli 

tuon silmukkamäärän erillistä silmukkaketjua , l. 12s. Kiinnitä 13. s. 

taas kiinni lapaseen, 9:ksänteen silmukkaan. Vähennä tarpeen 

mukaan 2 – 3 silmukkaa peukalon alapuolelta seuraavalla 

kierroksella. Silmukoita vähennetään pistämällä neula kahden ed. 

krs:n s:n läpi, ennen uuden s:n muotoilemista.  Jatka ompelua 

lapasen suuhun saakka. 

 

 

 

http://www.tkukoulu.fi/~tkkroger/kinnasneula/materiaali.htm
http://www.tkukoulu.fi/~tkkroger/kinnasneula/materiaali.htm
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15. 

Aloita peukalon ompelu 

muodostamalla 2 aloituss. 

Ompele 3.:s silmukka 

kiinni peukaloreiän 

yläpuolelle. Ompele 

alkusilmukoista niin pieniä 

kuin mahdollista=> 

aloituksen olisi oltava 

loivasti kasvava, jotta 2.n 

kerros muodostuisi 

sujuvasti. 

16.a. 

Silmukat on helpompi 

ommella pieniksi, kun 

ompelet silmukan 

kahdessa osassa.  

Ks kuvat 16 a ja b. 

16.b. 17. 

Vähennä silmukoita 

peukalon päässä 

pistämällä neula kahden 

ed. krs:n silmukkaan. 

Katkaise lanka ja pujota 

loppulanka viimeisten 

silmukoiden läpi. 
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17. 

Pujota langanpäät 

nurjalle ja pujottele 

silmukoihin. Älä käytä 

solmua. 

Valmiin lapasen voi 

kastella ja saippuoida 

kevyesti  ja huuhdella=> 

pinta asettuu muotoonsa 

ja huopuu kevyesti. (Varo 

huovuttamasta kaunista 

pintaa piiloon!) 
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