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Tarvitset:  

-300g Sandnesgarn Tynn Line  

-80cm 3mm pyöröpuikot tai oman  
käsialan mukaan. Itselläni löysä käsiala,  
joten siksi pienemmät puikot.  

-2kpl nappeja,  

-Tarvittaessa joustinlankaa 

 

  edestä:  takaa: 

 

 

Lappu:  

Luo 60s. kaksinkertaisella langalla. Noin 1,5cm-2cm ajan neulo 1 o 1n.  

Tämän jälkeen aloita oikealla puolella neulomaan:  

1o 1n 1o 1n ja loppukierros oikeaa, kunnes jäljellä on 4s, neulo nämä 1n1 o 1n 1o.  

Nurjalla puolella neulo 1n 1o ja loppukierros nurjaa neuloen,  

kunnes jäljellä on 4s, neulo ne jälleen 1o 1n 1o 1n.  

Seuraavalla kerroksella tee napinlävet heti 4 ”reunasilmukan” viereen seuraavalla tavalla: neulo 2 s oikein, 

langankierto, nosta yksi silmukka neulomatta, neulo seuraava ja nosta neulomaton silmukka neulotun silmukan 

yli.  Kierroksen lopussa toinen napinläpi: Neulo niin kauan, kunnes kierroksella on jäljellä 3s + 4 

reunasilmukkaa. Langankierto, nosta yksi silmukka neulomatta, neulo yksi silmukka ja tee ylivetokavennus.  

 

Jatka lapun neulomista ohjeen mukaan niin pitkään, kunnes sen alareuna on sopivan pituinen. Omassa 

mekossani lapun pituus n. 30-35cm.  

lappu:     lapun silmukat 60s. 

 

 

    120s  

 

Vyötärö: Luo 80cm pyöröpuikolle 120s  

(mikäli käytät joustinlankaa, niin luo silmukat  

joustinlangan kanssa). Aloita joustinneule ja yhdistä  

lapun silmukat samalle puikolle. Tee halutessasi  

myös lapun silmukat joustinneuleena tai tee kuten minä,  

niin neulo lapun silmukat oikein, jolloin joustinneule tulee  

vain vyötärölle ja selkään. Tee joustinneuletta 2,5cm-3cm pyörönä. 



 

 

Helma:  neulo silmukat oikein. Noin 3cm välein ja  

joka 25 silmukan välein lisää 1 s. (kahden silmukan  

välinen silmukka poimitaan puikolle ja neulotaan kiertäen oikein).  

Noin 30cm neulottuasi lopeta lisäykset ja kavenna noin 3cm ja  

30s. välein neulomalla kaksi silmukkaa oikein yhteen.  

 

Neulo helma omaan mittaan sopivaksi, oma helma  

hameessa on n. 40cm.  

Kun helma on tarpeeksi pitkä,  

neulo 1 kierros nurin ja seuraavat 6-10 kierrosta oikein.  

Päättele ja ompele neulalla reuna sisäreunasta kiinni (nurjan  

silmukan lenkistä). Helman reunasta tulee näin siisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkselit (näihin voi myös käyttää joustinlankaa, niin pysyy paremmin muodossaan eikä lörpisty): neulo 

kumpikin henkseli erikseen: Poimi 9s joustinneuleen reunasta vyötäröltä sopivasta kohtaa, melko keskeltä. 

Neulo 1o 1n ja toista kierroksen loppuun. Toisella puolella neulo 1n 1o ja kierros loppuun. Neulo henkselit 

sopivaan mittaan, omassa mekossani henkselit 70cm pituiset. Päättele ja viimeistele höyryttämällä. Lisää napit. 

 

 

Mikäli ohjeessa on epäselvää, niin laita viestiä facessa, sähköpostilla, soita tai tule käymään niin selvitellään 

yhdessä       Pyöröpuikon puhelinnumero 05-4363210/ @ info@pyoropuikko.fi 

 

 


