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Neulominen pitää minut pinnalla. Varsinkin silloin, kun elämä meinaa upottaa, hukuttaa arjen 

virtaan. Silloin en osaa muuta kuin neuloa silmukka silmukalta tunteeni pinnoiksi ja 

muodoiksi. Antaa tunteen viedä ja muokata viimeiset jaksamisen pisarat hennoksi pitsiksi tai 

rosoisen sileäksi tasoksi. Tätä huivia neuloessa mietin kaipuuta, ikävää, suruakin. Niitä omia 

tummia hetkiä, jolloin en muuhun pystynyt.  

Miten moni onkaan kertonut neulomisen olevan pohjattoman ikävän vallatessa ainoa arjessa 

kannattava voima. Lohtua tuova langan pehmeys ja käsillä tekemisen rytmi rauhoittavat ja 

antavat voimaa. Tästä ajatuksesta syntyi Kaipuu, johon voit kääriytyä piiloon pahalta 

maailmalta... 

 

 



 

 

Huomioita ohjeesta 

Ohjetta on hieman muokattu kuvassa olevasta mallineuleesta. Lisäyksiä on hieman 

enemmän reunoissa, joten huivista tulee hieman matalampi mutta leveämpi. 

Pingotuksella saat syvyyttä lisää. Jos haluat isomman huivin, voit lisätä toistoja 

pitsimallikertaan tai jatkaa sileän osuutta pidemmälle. Mallikerta on jaollinen 7:llä + 

reunasilmukat ja lisäykset.  

Ohje 
 

Materiaalit 

Isager Alpaca 2 väri A n. 60 g, väri B 50 g 

puikot 3.5 - 4 mm / 100 cm 

  

tiheys 18 s x 35 krs 

Luo 3 s. Neulo 7 kerrosta aina oikeaa. Käännä työtä 90 astetta ja poimi 3 s neulottujen 3 

silmukan jatkoksi ja vielä 3 s luontireunasta = 9 s. 

 

Valmistava kerros: 

(NP): 2 o,  [lk, 1 n] 3 kertaa, [1 n, lk] 2 kertaa, 2 o. = 14 s  

 

1. krs (OP): 2 o, lk, L 1 tr (tee lisäys neulomalla langankierto oikein ensin etureunasta ja 

sitten takareunasta), neulo oikein kunnes 3 s jäljellä, L 1 tr, lk,  2 o. = 18 s 

2. krs (NP): 2 o, lk, neulo nurin kunnes 2 s jäljellä, lk, 2 o. = 20 s 

Toista kerrokset 1-2 vielä 10 kertaa = 80 s. 

 

Neulo reikäkerros: 

 
2 



 

 

2 o, lk, L 1 tr, [1 o, 2 o yht., lk], toista [-] kunnes 5 s jäljellä, 2 o, L 1 tr, lk, 2 o. = 84 s 

 

Neulo kerros 2 kerran ja toista kerrokset 1-2 11 kertaa. = 152 s. 

Neulo reikäkerros. = 156 s. 

 

Neulo kerros 2 kerran ja toista kerrokset 1-2 11 kertaa. = 220 s 

Neulo reikäkerros. = 228 s. 

 

Toista kerrokset 2-1 9 kertaa, oikea kerros viimeisenä. Neulo tämän jälkeen 5 kerrosta 

aina oikeaa jatkamalla lisäyksiä reunoissa kuten edellä. Lisää viimeisellä aina oikealla 

kerroksella 4 s. = 300 s. (Silmukkamäärää on näin jaollinen 7:llä reunasilmukat pois lukien 

- tämä auttaa jos haluat tehdä huivista suuremman.) 

 

Reunapitsi, värillä B 

 

HUOM! Kerroksen alussa neulotaan aina kaaviota ennen 2 reunasilmukkaa ja lisäykset, näitä 

ei ole kaaviossa: 

OP: 2 o, lk, L1 tr [toista kaavio] L 1 tr,lk, 2 o.  

NP: 2 o, lk, [toista kaavio], lk, 2 o.  

 

KAAVIO A. 

1. krs (OP): 2 o, lk, L1 tr,  [toista kaavion 1. krs ja mallikerran silmukat 17-23 yhteensä 41 

kertaa], L 1 tr,lk, 2 o.  

2. krs (NP): 2 o, lk, 2 n, 1 o  [toista kaavion 2. krs kunnes 5 s jäljellä], 1 o, 2 n, lk, 2o.. 

Neulo kaavion A kerrokset 3-8. 

kaavio A 
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Jatka neulomalla kaavio B, lisäten reunoissa kuten edellä ja toistaen 7:n silmukan 

mallikertaa.  

KAAVIO B 

 

 

Jatka toistamalla 7:n silmukan ja 8:n kerroksen  mallikertaa yhteenä 40 kerrosta eli 5 

mallikertaa. Neulo reunoissa uusi mallikerta aina kun olet lisännyt tarvittavan määrän 

silmukoita pitsiä varten. Ohjeessa ei ole jatkettu lisää kaavioita, mallikerta ja lisäysten 

määrä ei täsmää ja pääset näiden kaavioiden kanssa hyvin alkuun.  

 

HUOM! Mallikuvassa reunapitsiä on neulottu 6 kerrostoistoa eli 48 kerrosta. Ohjeeseen 

on muutettu kerrosmäärä, jotta 1 vyyhti lankaa riittäisi paremmin. Jos lanka meinaa 

loppua kesken, voit aloittaa nirkkoreunan jo aiemminkin tai vastavasti lisätä toistoja 

isompaa huivia varten. 

 

Nirkkoreuna, värillä A 

 

Päätä 1 silmukka, siirrä oikealla puikolla oleva silmukka vasemmalle puikolle, [luo 3 s 

neuloen, päätä 6 s] toista [-] kunnes 1 s jäljellä, päätä 1 s. Pese ja pingota huivi. 

 

lyhenteet 
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s silmukka 

krs kerros 

o oikea silmukka 

n nurja silmukka 

L 1 tr lisää yksi silmukka neuloen silmukka oikein myös takareunasta 

 

KAAVIO A 

 

KAAVIO B 

 

 

  nurja silmukka 

 langankierto 

2 silmukkaa oikein yhteen 

ssk eli nosta 1 silmukka oikein neulomatta, nosta toinen silmukka oikein 

neulomatta, neulo nostetut takareunoistaan yhteen = vasemmalle kallistuva kavennus 

3 s oikein yhteen  

valkoinen laatikko on oikea silmukka oikealla puolella, nurja nurjalla puolella 

musta laatikko = ei silmukkaa 
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