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-HAMPPURÖTVÄKE- 
Tiina Huhtaniemi 

Lanka 
Allhemp6	  500	  (500,	  600,	  650,	  700)	  g	  
Puikot 
Pyöröpuikot	  6	  mm	  /	  80cm	  	  
Muut tarvikkeet 
2	  kpl	  sukkapuikkoja	  6	  tai	  7mm	  
Neuletiheys 
15	  s	  /	  18	  krs	  =	  10	  cm	  
Koot 
rinnanympärys	  79	  (89,	  99,	  109,	  119)	  cm	  
kädentien	  ympärys	  58	  (60,	  62,	  64,	  66)	  cm	  	  
kainalo-‐helma,	  pitkä	  sivu	  80,5	  (85,	  88,5;	  93,	  
97)	  cm	  
olka-‐helma,	  pitkä	  sivu	  111,5	  (115,	  118,5;	  123,	  
127)	  cm	  
 
	  

Hamppulanka	  on	  vyyhdillä	  ja	  neulottaessa	  kovahkoa.	  Lanka	  kuitenkin	  pehmenee	  
huomattavasti	  jo	  ensimmäisessä	  pesussa.	  Suosittelen	  käyttämistä	  myös	  kuivurissa	  
kertaalleen,	  tällöin	  ylimääräiset	  kuidut	  irtoavat.	  Tee	  näin	  ehdottomasti	  myös	  mallitilkulle!	  
Jätä	  neule	  kuitenkin	  kosteaksi	  ja	  pingota	  se	  vielä,	  hampulla	  on	  tapana	  hieman	  kiertää	  mutta	  
pingotus	  auttaa	  tähän	  jonkin	  verran.	  	  Kuvassa	  oleva	  luonnonvärinen	  malli	  on	  neulottu	  
suljettuna	  neuleena.	  Vihreä	  tunika	  on	  neulottu	  kappaleina	  ja	  	  ohje	  on	  tehty	  myös	  tälle	  
versiolle.	  Kappaleina	  neulominen	  estää	  hieman	  mahdollista	  kiertämistä,	  osat	  saa	  
pingotettua	  näin	  paremmin.	  Tässä	  mallissa	  kiertyminen	  ei	  kuitenkaan	  mielestäni	  haittaa	  ja	  
malli	  istuu	  päälle	  mukavasti	  näinkin.	  Voit	  siis	  neuloa	  vartalo-‐osan	  myös	  suljettuna	  neuleena,	  
tällöin	  helma	  aloitetaan	  edes-‐takaisin	  neuleena	  ja	  suljettuun	  voi	  siirtyä	  kun	  lisäykset	  on	  
tehty.	  	  
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Neulepinta	  tulee	  näyttämään	  neulottaessa	  epätasaiselta,	  paperinarumaiselta	  kasalta	  –	  älä	  huoli,	  
se	  tasoittuu	  pesussa	  kyllä!	  Neulo	  reilun	  kokoinen	  mallitilkku,	  pese	  ja	  pingota	  niin	  huomaat	  eron	  
ja	  osaat	  hieman	  hahmottaa	  lopputulosta.	  Vaikka	  hamppu	  lankana	  on	  kovaa,	  tulee	  isoilla	  puikoilla	  
neulotusta	  neuloksesta	  yllättävän	  joustava	  pesun	  jälkeen.	  Kuvassa	  oleva	  vaalea	  neule	  on	  kokoa	  
ry	  89	  cm	  ja	  mallin	  ry	  on	  n.	  100	  cm.	  Tämä	  ominaisuus	  on	  hyvä	  myös	  huomioida.	  
	  
	  

	  

OHJE 
	  

Etukappale 

	  
Huom!	  Suorassa	  reunassa	  
reunasilmukka	  neulotaan	  oikein,	  
lisäysreunassa	  oikealla	  oikein	  ja	  
nurjalla	  nurin.	  

Helma	  
	  
Luo	  3	  s.	  	  
1.	  krs	  (NP):	  2	  n,	  lk,	  1n.	  
2.	  krs	  (OP):	  1	  o,	  lk,	  3	  o.	  
3.	  krs:	  1	  n,	  lk,	  4	  n.	  
4.	  krs:	  1	  o,	  lk,	  5	  o.	  	  
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Jatka	  näin	  lisäämällä	  oikeassa	  
reunassa	  1	  s	  langankierrolla	  joka	  
kerroksella	  reunasilmukan	  jälkeen	  
kunnes	  työssä	  on	  75	  (83,	  89,	  97,	  105)	  
s.	  	  
	  
Vartalo	  
	  
Mikäli	  haluat	  tunikasta	  pidemmän,	  
voit	  jatkaa	  sileää	  neuletta	  ennen	  
kavennuksia	  tässä	  vaiheessa	  sen	  
verran	  kuin	  haluat	  pituutta	  lisää.	  	  
	  
Neulo	  sileää	  9	  krs.	  	  
10.	  krs:	  2	  o,	  ssk,	  neulo	  oikein	  kunnes	  4	  
s	  jäljellä,	  2	  o	  yht.,	  2	  o.	  	  
	  
	  
	  
Toista	  kavennuksia	  vielä	  7	  kertaa	  joka	  
10.	  krs.	  	  
	  
Kavennettu	  16	  s,	  työssä	  on	  nyt	  59	  (67,	  
73,	  81,	  89)	  s.	  
	  
	  
Kädentien muotoilut	  
	  
Kavenna	  kädentietä	  varten	  
seuraavasti:	  
1	  krs:	  päätä	  5	  (5,	  7,	  7,	  9)	  s,	  neulo	  oikein	  
krs	  loppuun.	  
2.	  krs:	  päätä	  5	  (5,	  7,	  7,	  9)	  s,	  neulo	  nurin	  
krs	  loppuun.	  
3.	  krs:	  päätä	  3	  s	  joka	  koossa,	  neulo	  
oikein	  krs	  loppuun.	  
4.	  krs:	  päätä	  3	  s	  joka	  koossa,	  neulo	  
nurin	  krs	  loppuun.	  
5.	  krs:	  päätä	  2	  s	  joka	  koossa,	  neulo	  
oikein	  krs	  

loppuun.	  
6.	  krs:	  päätä	  2	  s	  joka	  koossa,	  neulo	  
nurin	  krs	  loppuun.	  
7.	  krs:	  päätä	  1	  s	  joka	  koossa,	  neulo	  
oikein	  krs	  loppuun.	  
8.	  krs:	  päätä	  1	  s	  joka	  koossa,	  neulo	  
nurin	  krs	  loppuun.	  
Toista	  kerran	  kerrokset	  7-‐8.	  	  
	  
Kavennettu	  24	  (24,	  28,	  28,	  32)	  s,	  
työssä	  on	  35	  (43,	  45,	  53,	  57)	  s.	  	  
Neulo	  sileää	  6	  krs.	  	  
	  
Pääntien muotoilu, vasen 
olka	  
	  
1.	  (OP)	  krs:	  14	  (16,	  16,	  16,	  18)	  o	  ,	  käännä	  
työ.	  
2.	  krs:	  päätä	  3	  s,	  11	  (13,	  13,	  13,	  15)	  	  n.	  	  
3.	  krs:	  oikein.	  
4.	  krs:	  päätä	  2	  s,	  9	  (11,	  11,	  11,	  13)	  n.	  
5.	  krs:	  oikein.	  
6.	  krs:	  päätä	  1	  s,	  8	  (10,	  10,	  10,	  12)	  n.	  
7.	  krs.	  oikein.	  
Neulo	  jäljelle	  jääneillä	  8	  (10,	  10,	  10,	  12)	  
s:lla	  20	  (22,	  24,	  26,	  28)	  krs.	  Jätä	  
silmukat	  apulangalle	  odottamaan.	  	  
	  
Poimi	  pääntien	  keskimmäiset	  7	  (11,	  13,	  
21,	  21)	  s	  odottamaan	  apulangalle.	  	  
	  
Pääntien muotoilu, oikea 
olka	  
	  
1.	  krs:	  päätä	  3	  s,	  14	  (16,	  16,	  16,	  18)	  o.	  
2.	  krs:	  nurin.	  
3.	  krs:	  päätä	  2	  s,	  11	  (13,	  13,	  13,	  15)	  	  o.	  
4.	  krs:	  nurin.	  

5.	  krs:	  päätä	  1	  s,	  9	  (11,	  11,	  
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11,	  13)	  o.	  
6.	  krs:	  nurin.	  
7.	  krs:	  päätä	  1	  s,	  8	  (10,	  10,	  10,	  12)	  o.	  
Neulo	  jäljelle	  jääneillä	  8	  (10,	  10,	  10,	  12)	  
s:lla	  21	  (23,	  25,	  27,	  29)	  krs.	  Jätä	  
silmukat	  odottamaan.	  	  
	  
Takakappale	  
	  
Takakappaleen	  helma	  neulotaan	  
etukappaleen	  peilikuvana.	  
	  
Luo	  3	  s.	  	  
1.	  krs	  (NP):	  1	  n,	  lk,	  2	  n.	  
2.	  krs	  (OP):	  3	  o,	  lk,	  1o.	  	  
3.	  krs:	  1n,	  lk,	  4	  n.	  
4.	  krs:	  5	  n,	  lk,	  1	  n.	  
Jatka	  lisäten	  kuten	  edellä	  kunnes	  
työssä	  on	  75	  (83,	  89,	  97,	  105)	  s.	  Neulo	  
vartalon	  muotoilut	  sekä	  kädentien	  
kavennukset	  kuten	  etukappaleessa.	  
Jatka	  sileää	  vielä	  31	  krs.	  	  
	  
Oikea olka	  
	  
1.	  krs	  (OP):	  14	  (16,	  16,	  16,	  18)	  o,	  käännä.	  
2.	  krs	  (NP):	  päätä	  3	  s	  ,	  11	  (13,	  13,	  13,	  15)	  
n.	  
3.	  krs:	  oikein.	  
4.	  krs:	  päätä	  2	  s	  ,	  9	  (11,	  11,	  11,	  13)	  n.	  
5.	  krs:	  oikein.	  
6.	  krs:	  päätä	  1	  s,	  8,	  (10,	  10,	  10,	  12)	  	  n.	  	  
Neulo	  vielä	  2	  krs:ta	  sileää.	  Jätä	  olan	  
silmukat	  apulangalle	  odottamaan.	  	  
	  
Poimi	  keskimmäiset	  7	  (11,	  13,	  21,	  21)	  s	  
apulangalle	  odottamaan.	  
	  
Vasen olka	  
	  

1.	  krs	  (OP):	  päätä	  3	  s,	  14	  (16,	  16,	  16,	  18)	  
o.	  
2.	  krs	  (NP):	  nurin.	  
3.	  krs:	  päätä	  2	  s	  ,	  11	  (13,	  13,	  13,	  15)	  o.	  
4.	  krs:	  nurin.	  
5.	  krs:	  päätä	  1	  s,	  9	  (11,	  11,	  11,	  13)	  o.	  
6.	  krs:	  nurin.	  	  
7.	  krs:	  päätä	  1	  s,	  8	  (10,	  10,	  10,	  12)	  o.	  	  
	  
Neulo	  vielä	  1	  krs	  sileää.	  Tee	  olkiin	  
kolmen	  puikon	  päättely.	  	  
	  
Viimeistely	  
	  
Neulo	  helmaan,	  kädenteille	  sekä	  
pääntielle	  i-‐cordia	  eli	  neulottua	  ketjua.	  
Aloita	  helmasta.	  Suosittelen	  
poimimaan	  silmukat	  hieman	  
kauempaa	  reunasta,	  jottei	  tule	  isoa	  
reikäriviä,	  ellet	  halua	  tätä	  efektiä.	  	  
	  
Poimi	  neuloen	  sukkapuikolle	  3	  s.	  
Neulo	  2	  o,	  nosta	  1	  o	  ja	  poimi	  reunasta	  
neuloen	  1	  o.	  Siirrä	  poimittu	  ja	  
edellinen	  nostettu	  silmukka	  
vasemmalle	  puikolle	  ja	  neulo	  
takareunoista	  yhteen	  (	  eli	  ssk).	  Jatka	  
näin	  helma	  loppuun.	  Päätä	  3	  s	  
seuraavasti:	  2	  o	  yht.,	  siirrä	  neulottu	  
silmukka	  vasemmalle	  puikolle,	  2	  o	  
yht.,	  poimi	  vielä	  reunasta	  tai	  i-‐cordin	  
aloituskohdasta	  1	  s	  ja	  neulo	  oikein	  
yhteen. 
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Lyhenteet	  
	  
o	  	  	  	  	  	   oikein	  
n	  	  	  	  	  	   nurin	  
OP	  	  	  	  	   oikea	  puoli	  
NP	  	  	  	  	   nurja	  puoli	  
krs	  	  	  	  	   kerros	  
lk	  	  	  	  	   langakierto	  
s	  	  	  	  	   silmukka	  
ssk	  	  	  	  	   nosta	  1	  neulomatta,	  nosta	  1	  	  	  	  	  	  neulomatta,	  neulo	  nostetut	  takareunasta	  yhteen	  =	  
vasemmalle	  kallistuva	  kavennus	  
2	  o	  yht.	  	  	  	  neulo	  2	  silmukkaa	  oikein	  yhteen	  
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