
Kurssilla opetellaan neulonnan perusteita. Liikkeelle lähdetään
silmukoiden luonnista ja edetään vaiheittain valitsemasi työn

mukaan. Halukkaille opetan neuleohjeiden lukua sekä helppoja
kirjo- ja kuvioneuleita. 

Neulonnan alkeet
LA 26.9 & LA 3.10

KLO 10-15 
TUUSULAN OPISTO

VILMA VIRTANEN

OTA MUKAAN KURSSILLE:
Puikot, eri kokoja, jos sinulla on. Opettajalla on myös puikkoja
lainattavana, jotta pääset kokeilemaan eri kokoja käsialasi mukaan. 
Valitsemaasi lankaa/ lankoja.

VINKKEJÄ LANGAN JA PUIKKOJEN VALINTAAN:
Villalanka on aloittelijalle sopiva valinta joustavuutensa ansiosta. 
Sukkalangaksi ei kannata valita 100% villalankaa vaan sekoitelanka,
jossa on 75%-85% villaa ja loput polyamidia. Polyamidi vahvistaa
lankaa ja sukista tulee kestävämmät. 
Aloittelijan ei kannata valita erityisen ohutta lankaa: paksummasta
langasta silmukat ja kerrokset erottuvat paremmin, työ etenee
nopeammin ja on palkitsevampaa. Suosittelen lankaa, jonka
puikkojen kokosuositus lankavyötteessä on yli 3 mm. Seuraavalla
sivulla esittelen lankavyötteen merkintöjä tarkemmin.
Vaaleammasta langasta on helpompi laskea silmukoita kuin aivan
mustasta. 
Merinovillainen lanka on hyvä valinta pipoon tai pantaan, sillä se ei
kutita samoin kuin tavallinen villa. 

Puikkojen malli valitaan työn mukaan: 
Sukkapuikot valitaan suljettuun neuleeseen eli sukkiin tai
lapasiin. Puikkojen pituus yleensä 20 cm ja paketissa 5 kpl.
Pidemmät nupilliset puikot (2 kpl) valitaan edestakaisin
neulottavaan tasokappaleeseen, kuten kaulahuiviin.
Pyöröpuikot (puikot, joita yhdistää vaijeri) valitaan suurempaan
suljettuun neuleeseen, kuten pipoon tai paitaan. Niillä voidaan
neuloa myös tasokappaleita. Puikkojen pituus tulisi olla 5 cm
vähemmän, kuin suljetun neuleen ympärysmitta. 

Puikkojen koko tarkoittaa sitä, montako millimetriä puikon
halkaisija on. Esim. koon 4 puikot ovat halkaisjaltaan 4 mm paksut.  
Puikkojen paksuus valitaan langan paksuuden mukaan.
Lankavyötteeseen on merkitty kokosuositus kyseiselle langalle,
mutta valintaan vaikuttaa myös oma käsiala, joten juuri oikean
kokoiset puikot löytyvät vain kokeilemalla. 
Sukkiin suositellaan käytettävän ½ numeroa pienempiä puikoja,
kuin muuten käytettäisiin. 



Lankavyötteen merkinnät: 
(esimerkkinä Novita 7 veljestä -langan vyöte)

Lanka: Langan numero (tässä 7 veljestä). 
Väri: Värisävyn numero.    
Erä: Värjäyserän numero. Mikäli käytät
neuletyöhösi useamman kerän samanväristä
lankaa, kannattaa valita kerät samasta erästä.
Värjäyserissä saattaa olla eroja, jotka näkyvät 
valmiissa työssä.

Seuraavaksi tässä vyötteessä kerrotaan, että 1
kerä lankaa riittää yhteen sukkapariin sekä
suositellaan käyttämään sukkin 3 ½ kokoisia
puikkoja. 

Novita: Langan valmistaja.

7 veljestä: Langan nimi.

150 g: Kerän paino

150 g ~ 300 m: Langan määrä kerässä
grammoina ja metreinä. 

75 % villa & 25 % polyamidi: Langan raaka-
aineet.
 
4 mm (symboli puikot ristissä): Puikkojen
suositus koko.
Ristikko-symboli: 10 cm x 10 cm kokoisessa
kokeilutilkussa tulisi olla 18 silmukkaa
(vaakarivi) ja 26 kerrosta (pystyrivi). Mikäli
kokeilutilkkusi silmukkamäärä eroaa tästä,
kannattaa vaihtaa puikkojen kokoa. 
Hoito-ohjeet: esim. konepesunkestävyys.
Valmistaja ja valmistusmaa.

Jos kurssista on jotain kysyttävää, laita
minulle viestiä: virtanen.vilma@gmail.com


