
624160 Neulerengassetti - perusohje 

 

A. Tuubin tekeminen, esim. pipo 
 

1. Kiinnitä lanka ulkonevaan tappiin ja pudota se sitten renkaan keskelle ensimmäisen ja viimeisen tapin välistä. 

2. Ensimmäinen ja toinen kerros; Kierrä lanka kuvan mukaan jokaisen tapin ympäri. Jatka, kunnes jokaisen 

tapin ympärillä on kaksi lankalenkkiä. 

3. Kolmas kerros; Käytä neulontakoukkua ja nosta alimmainen lenkki ylimmän lenkin yli. Jatka näin kunnes 

jokaisella tapilla on vain yksi lankalenkki. 

4. Jatka työtä tehden vuorotellen langankiertoja ja lankalenkin nostoja kierros kerrallaan. Paina jokaisen 

kierroksen päättyessä lankalenkit tapin alareunaan. 

 

 

5. Kun olet tehnyt 10-16 kerrosta, tee pipon alaresori seuraavasti: Jätä langankiertokerros tekemättä ja pujota 

ensimmäisen kerroksen lankalenkit tappeihin. Nosta sitten alimmainen lankalenkki ylimmän lankalenkin yli 

tavanomaisesti. 

6. Jatka sitten työtä tehden vuorotellen langankiertoja ja lankalenkin nostoja kierros kerrallaan, niin kauan että 

työ on halutun mittainen. 

7. Työn päättäminen: Katkaise lanka jättäen n. 50cm päättelyvaraa ja pujota se silmäneulaan. Pujota neula ja 

lanka lankalenkistä ja nosta lankalenkki pois tapista. Jatka näin koko kierros. 

8. Kun olet päätellyt kaikki lankalenkit, vedä ne yhteen ja päättele lanka. Päättele myös aloituspään lanka. 

Viimeistele pipo tupsulla, jonka voit tehdä Prymin tupsuntekolaitteella, art. 624153. 



 

B. Tasoneuleen tekeminen, esim. huivi 
 

1. Kiinnitä lanka ulkonevaan tappiin ja pudota se sitten renkaan keskelle ensimmäisen ja viimeisen tapin välistä.  

2. Ensimmäinen kerros; Kierrä lanka kuvan tappien ympäri. Käytä haluttu määrä tappeja saadaksesi haluamasi 

levyisen neuleen. Lisää neuleen leveyteen yksi reunatappi (=reunasilmukka) molempiin reunoihin.  

3. Tee toinen kerros samoin. Jokaisella tapilla on nyt kaksi lankalenkkiä, paitsi ensimmäisellä ja viimeisellä 

tapilla (=reunasilmukat). Reunatapit ovat ”kääntöpiste” seuraavalle kerrokselle ja muodostavat reunan. 

4. Kolmas kerros; Käytä neulontakoukkua ja nosta alimmainen lenkki ylimmän lenkin yli. Jatka näin kunnes 

jokaisella tapilla on vain yksi lankalenkki. 

 

5. Neljäs kerros; Tee lankalenkit jokaiseen tappiin lukuun ottamatta viimeistä tappia. Käytä neulontakoukkua ja 

nostele lankalenkit toistensa yli. Viimeinen tappi on aloitus seuraavalle kerrokselle. Jatka näin kunnes työ on 

halutun mittainen. 

6. Työn päättäminen: Kierrä lanka kuvan mukaisesti kahden ensimmäisen tapin ympärille. Nostele lankalenkit 

toistensa yli neulontakoukulla. 

7. Nosta neulontakoukulla toinen lankalenkki ensimmäiselle tapille. Nosta alempi lankalenkki ylimmän yli ja 

siirrä lenkki toiselle tapille. 

8. Kierrä lanka seuraavan tapin ympäri ja nosta lankalenkki toisen yli. Nosta lenkki ensimmäiselle tapille, neulo 

ja siirrä lenkki takaisin edelliselle (tyhjälle) tapille. Jatka lenkkien päättelyä näin kunnes kaikki lenkit on 

päätelty. Päättele langat. 


