
Tyyne-vanttuut 
Tarvikkeet: 
Ohutta villalankaa(1 kahta väriä n. 50 g kumpaakin 
(kuvioväriä riittänee vähempikin). 
Sukkapuikot 2,5 mm tai jopa 2 mm omasta käsialasta ja 
neuletiheydestä riippuen. 
Parsinneula päättelyyn. 
Sopivan väristä ompelulankaa ja ohuempi neula 
päärmeen kiinnittämiseen. 

Koko: 
Normaalihko naisen. Voit muokata kokoa 
lankavalinnalla ja puikkojen koolla. Lapasten on 
tarkoitus olla kädenmyötäiset. 

 

Yleisiä ohjeita: 
- Malli on varsin helppo – enimmäkseen neulotaan 5 silmukan välein olevia pystyraitoja 

kuviovärillä. Laiska voisi toki neuloa kirjona vain kuviokohdat ja päällikekirjailla raidat, 
mutta ohuesta langasta tehdyt lapaset 
ehkä tarvitsevat sisällä kulkevat 
lankajuoksut lämpöä tuomaan. 

- Varren kuvioista yhdestä jatketaan 
peukalokiilan lisäämistä sen 
keskimmäisen silmukan molemmin 
puolin. Peukaloon lisätään kolmen 
kerroksen välein yksi silmukka 
nostamalla kahden silmukan välinen 
pohjukka ja neulomalla uusi silmukka 
siihen (ei kiertäen) molemmilla puolilla 
yhden silmukan päässä pystyraidoista 
(ks. kaavio). Ole tarkkana, ettei 
langanjuoksu ole liian tiukalla. 
Viimeisillä lisäyskerroksilla kannattaa 
kiertää langat juoksujen keskivaiheilla 
ympäri keskenään, jotta juoksun saa 
sidottua pääväristen silmukoiden 
keskelle. 

- Kärkikavennukset tehdään nojaamaan 
pystyraitoihin päin, eli totutusta 
nauhakavennuksesta poikkeavaan suuntaan. Peukalossa kavennetaan pystyraitojen 
”kaatosuuntaan”, eli raidan jälkeen ylivetokavennus, raitaa ennen neulotaan kaksi oikein 
yhteen. 

1) Esimerkkilapaset neulottu Liinu-käsityölangalla 2,5 mm puikoilla normaaliin käteen, ja ovat hiukan isot. Langan pitää 
olla todella ohutta (60 s / kapea lapanen), unohda Nalle. Ohut pirkkalanka tmv. varmasti hyvä. Olen itselleni koittanut 
neuloa lapasia Dropsin alpacasta 2 mm puikoilla – tuli sopivan kokoinen, mutta karvainen ja pörheä tyyli ei mielestäni 
sopinut lapasiin. Kukin tekee toki kuten tykkää.  



Ohjeet: 
Luo päävärillä (PV) 60 s. Jaa puikoille ja liitä ympyräksi. Neulo oikeaa 5 krs.  
Liitä mukaan kuvioväri (KV), neulo nurjaa yksi kerros ja oikeaa yksi kerros. 
Ala sitten neuloa mallin mukaan: Tee laatikossa A olevaa mallikertaa 10 krt kerroksella 7 krs:ta. 
Neulo sitten laatikon B mallikerta 10 krt krs:lla kaikki mallikerran 20 krs:ta, minkä jälkeen päätä 
peukalon paikka (esim. toisessa lapasessa 5. kuvion kohdalla, toisessa 6. kuvion kohdalla).  

 
Neulo yksi kerros vielä lisäämättä, muista jatkaa kuvion keskimmäistä silmukkaa peukalon 
kohdalla. Seuraavalla kerroksella aloita lisäykset kaavion mukaan peukalon kohdalla, muilla 
yhdeksällä mallikerralla neulo kaaviota A. Neulo kaavion mukaan lisäten silmukat molemmin 
puolin peukaloa yhden silmukan päässä pystyraidasta kolmen kerroksen välein.  
Kun tulet kaaviossa mustan paksun viivan kohdalle, siirrä silmukat kahdelle hakaneulalle tai 
apulangalle. Luo tilalle kolme silmukkaa kuten loisit silmukoita normaalisti – pidä kuviolanka 
peukalon puolella, päävärinen lanka etusormen puolella. 
Jatka pystyraitojen neulomista kaavion A mukaan kunnes lapanen on 5 cm peukalosta tai 7,5 cm 
keskisormen päästä. Tee vielä lapaseen kaavion D kuviot. 
Neulo vielä 3 krs. pystyraitoja. Kavenna sen jälkeen ennen ja jälkeen ensimmäistä ja viidettä 
pystyraitaa (peukalon siis pitäisi jäädä toisen reunan viereen) raitaan päin kallistuen jokaisella 
kerroksella. Päätä pystyraidat kerros ennen niiden pois kaventamista. Kun jäljellä on enää reunan 
kuvioraidat ja niiden välissä kummallakin puolella 3 pääväristä silmukkaa, päättele näin: Nosta KV 
silmukka neulomatta oikealta puolelta. Nosta kaksi seuraavaa silmukkaa kuin olisit neulomassa 
niitä yhteen, neulo kolmas PV silmukka kuviovärillä, vedä silmukat yksi kerrallaan uuden silmukan 
yli. Toista. Päättele kaksi viimeistä silmukkaa KV:llä kuten parhaiten näet. 



Peukalo: Ota kahdelle puikolle silmukat hakaneuloilta. Poimi PV:llä aukon reunoilta kummaltakin 
2 s sekä 3 s luotujen silmukoiden kohdalta, yhteensä 20s. Neulo peukalo kaavion C mukaan. 
 
Päättele kaikki langat ja höyrytä. 


