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NEULEHARPPU
(engl. knitting loom, käytetään myös mm. nimityksiä knitting frame, knitting board tai knitting rake)

Neuleharppu on neulonnassa käytetty apuväline, jolla neulepinta syntyy perinteisten neulepuikkojen sijaan
kiertämällä lankaa neuleharpun tappien ympärille ja nostelemalla näin syntyviä lankalenkkejä toistensa
ylitse esimerkiksi tarkoitukseen valmistetulla koukulla tai virkkuukoukun avulla. Paksua lankaa käytettäessä nostelu
on mahdollista myös sormin.

Neuleharpulla neulominen on motorisesti helpompaa kuin puikoilla neulominen, ja se on myös tekniikkana
yksinkertainen. Näin se sopii hyvin esimerkiksi lapsille, vanhuksille ja niille, joille puikoilla neulominen voi olla 
haastavaa.



Neuleharpun valmistaminen on huokeaa ja 
yksinkertaista.

Itse valmistaen neuleharpusta saa sen levyisen kuin
haluaa.

Seuraavaksi valmistetaan neuleharppu, jonka
reunaruuvien väli on 34 cm.

• Tällä neuleharpulla neulottaessa valmiista työstä tulee
noin 25 cm leveä, eli hieman sen neulomiseen
käytettyä harppua kapeampi

Valmistamiseen tarvitaan:
• Puurimaa
• Ruuveja
• Sirkkeli/saha
• Pystyporakone
• Akkuporakone
• Suuntaispiirturi
• Viivoitin ja kynä
• Puuliimaa
• Puristimet



Neuleharppu valmistetaan ohuesta puurimasta. 
Mikäli valmiina ei ole tarkoitukseen sopivaa rimaa, 
voi laudasta sahata sirkkelillä sopivan paksuisen
riman.

• Mallissa riman paksuus on 18x21

Älä käytä materiaalina kuusta tai mäntyä, sillä
niistä voi irrota pihkaa.



Sahaa sirkkelillä kaksi 380 mm (38 cm) 
pituista rimaa sekä kaksi lyhyempää 50 mm (5 cm) 
pikkupalaa.

Muista sirkkelillä työskennellessäsi työturvallisuus ja 
asianmukaiset suojavarusteet!



Ylempänä kuvassa harppuun tarvittavat
4 rimapalaa.

Alempana kuvassa palat aseteltuina
neuleharpun muotoon.



Käytä apunasi suuntaispiirturia, kun piirrät
pidempiin rimoihin keskilinjan.

•Tällä tavoin saat tehtyä merkinnät
keskelle rimaa samaan linjaan.



Merkkaa rimaan ruuvien paikat poraamista varten.
•Jätä ensin rimojen molempiin päihin 2 cm ja 
tämän jälkeen piirrä niiden väliin
porausreikien merkit 2 cm:n välein.
•Piirrä merkit 18 porattavalle reiälle.



Poraa rimoihin pystyporakoneella apureiät, jotta saat ruuvattua
harpun tappeina toimivat ruuvit pystysuoraan.

Valitse poranterä ruuvin paksuuden mukaan. Poranterän tulee
olla 0,5 mm ruuvia ohuempi.

•Esimerkki: 5 mm paksuun ruuviin valitaan 4,5 mm 
paksu poranterä.

Asettele rima oikealle kohdalle poranterän alle ja 
kiinnitä rima puristimilla tukevasti kiinni alustaan.



Poraa reiät jokaisen merkin kohdalle.

Poraa apureiät myös toiseen rimaan.



Rimoihin on nyt tehty apuporausreiät ruuvien kiinnitystä varten.

Kuvan neuleharppuun on valittu ruuvit, joissa on uppokanta. Voit käyttää myös muunlaisia ruuveja oman
makusi mukaan.



Ruuvaa ruuvit paikoilleen.

Älä ruuvaa ruuveja aivan niiden kantaan asti, vaan
varmista, että ruuvin kierteinen osa jää riman sisään, ja 
sileä osa riman ulkopuolelle.

Näin lanka ei neulottaessa rikkoudu ruuvin kierteisiin ja 
lanka liukuu esteettömästi ruuvin kierteettömällä pinnalla.



Asettele rimat kuvanmukaiseen muotoon.

Liimaa kappaleet yhteen: Levitä puuliimaa yhdistettävien
kappaleiden väliin ja purista ne yhteen puristimella.

Anna kuivua seuraavaan päivään.

Irrota puristimet.



Neulomiseen tarvitset paksua lankaa tai sitten voit neuloa useammalla
ohuella langalla. Mitä paksumpi lanka, sitä muhkeampi lopputulos.

Kätisyydellä ei ole väliä, vaan voit edetä haluamaasi suuntaan.

Harpun ulkonevia päitä käytetään langan väliaikaiseen sitomiseen
neulottujen kerrosten välillä.

Youtubesta löydät ohjevideoita työskentelyn tueksi
hakusanoilla neuleharppu/stickram/knitting loom.
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