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624170 Neulemylly Maxi 
 

Sivu 1. Neulemylly Maxi 

A. Kampi 

B. Mallin valintakytkin 

C. Langanohjain 

D. Tiheyden säädin 

E. Sanka 

F. Muovinen neula 

G. Jalat 

Kokoaminen 

1. Kiinnitä jalat 

2. Kiinnitä sanka 

3. Kiinnitä tiheyden säädin 

 

 

 

Pakkauksessa olevassa neulemyllyssä on valmiiksi neulottuna pieni kappale, jotta näet millaista neuletta myllyllä saa. Ota 

lanka pois langanohjaimesta ja kierrä kampea jolloin neule putoaa. 

 

Sivu 2. 

Huom! Tiheyden säädin 

Yläasento (-) = tasoneulontaa varten 

Ala-asento (0) = putken neulontaa varten 

 

Voit neuloa putkea, jonka halkaisja on 33cm tai tasoa, jonka leveys on 43cm. 

 

Sopivat langat 

Voit neuloa melkein kaikilla sellaisilla langoilla, jotka sopivat käsinneulontaan. Ota huomioon, että eri langat vaativat aina 

erilaisen tiheyden säädön. Pehmeät ja ohuet langat pitää pujotella säätimen jokaisen lenkin kautta. Paksut ja karkeat langat 

luistavat paremmin, jos niitä ei pujotella niin tiuhaan. 

Ennen kuin aloitat 

Jos lankasi ei ole löyhällä kerällä, keri se ensin jotta lanka kulkee sujuvasti. Tee aina ensin pieni koetilkku, jotta löydät 

sopivan langan pujottelutavan. 

 

Sivu 3. 

Putken neulominen 

1. Aseta neulemylly Maxi tasaiselle alustalle. 

2. Aseta mallin valintakytkin ala-asentoon (0). 

3. Käännä kampea myötäpäivään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella. 

4. Syötä n. 40cm lankaa neulemyllyn keskelle (A). 

5. Pujota lanka värillisen muovikoukun alle oikealta vasemmalle (B) ja vie lanka seuraavan koukun taakse. Käännä 

kampea hitaasti myötäpäivään kunnes kolmas koukku aukeaa. Pidä lankaa tiukalla ja pujota se kolmannen koukun 

alle ja sitten neljännen koukun taakse. Pidä jälleen lankaa tiukalla ja pujota se viidennen koukun alle. Jatka 

pujottamalla lankaa joka toisen koukun alle ja joka toisen koukun taakse sekä käännä samalla kampea 

myötäpäivään kunnes olet värillisen koukun kohdalla (C). 

6. Pujota lankaa värillisen koukun alle ja sitten seuraavien viiden koukun alle ja käännä samalla kampea eli nyt 

myodostuu 6 silmukkaa peräkkäin (D). 

7. Paina nyt lanka langanohjaimeen sen pohjaan asti (E). 
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8. Pujota lanka tiheyden säätimen lenkkeihin. Ota huomioon, että mitä tiukemman säädön haluat, sitä useamman 

kerran sinun tulee pujotella lankaa säätimeen (kts. s. 2). 

9. Pura kerästä lankaa n. 3 metriä, jotta se on tarpeeksi löyhällä. 

10. Pidä vasemmalla kädellä neulemyllyn sangasta kiinni ja pyöritä oikealla kädellä kampea myötäpäivään hitaasti ja 

tasaisesti. 

Kun neulot, pidä huolta että 

 lanka on tarpeeksi löyhällä ja se juoksee esteettä 

 silmukat eivät putoile koukuilta 

 vedät tasaisin väliajoin neuletta alaspäin, jotta se ei sotkeudu koukkuihin 

 

Sivu 5. 

Tason neulominen 

1. Aseta mallin valintakytkin yläasentoon (-). 

2. Käännä kampea vastapäivään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella. 

3. Syötä n. 40cm lankaa neulemyllyn keskelle (G). 

4. Pujota lanka värillisen muovikoukun alle oikealta vasemmalle (H) ja vie lanka seuraavan koukun taakse. Käännä 

kampea hitaasti myötäpäivään kunnen kolmas koukku aukeaa. Pidä lankaa tiukalla ja pujota se kolmannen koukun 

alle ja sitten neljännen koukun taakse. Pidä edelleen lankaa tiukalla ja pujota se viidennen koukun alle. Jatka 

pujottamalla lankaa joka toisen koukun alle ja joka toisen koukun taakse sekä käännä samalla kampea 

myötäpäivään kunnes olet värillisen koukun kohdalla (I). 

5. Pujota lankaa värillisen koukun alle ja sitten seuraavien kahden koukun alle ja käännä samalla kampea. Tässä 

kohtaa kampi pysähtyy eikä sitä voi enää kääntää lisää. 

6. Paina nyt lanka langanohjaimeen sen pohjaan asti. 

7. Pujota lanka tiheyden säätimen lenkkeihin. 

8. Pura kerästä lankaa n. 3m, jotta sen on tarpeeksi löyhällä. 

9. Pidä vasemmalla kädellä neulemyllyn sangasta kiinni ja pyöritä oikealla kädellä kampea vastapäivään hitaasti ja 

tasaisesti kunnen kampi pysähtyy (J). Käännä kampea seuraavaksi myötäpäivään. Jatka kääntäen kampea 

vuorotellen vasta- ja myötäpäivään aina yhden kerroksen ajan kunnes neulekappaleesi on halutun mittainen. 

HUOM! Kun neulot tasoa, katso että lanka on aina tiukalla ennen kuin aloitat uutta kerrosta, jotta reunasta tulee 

siisti. 

 

Sivu 6. 

Neuleen koneesta pois ottaminen 

Kun neuleesi on halutun mittainen, jatka seuraavasti: 

1a. Putkea neuloessasi 

Käännä kampea myötäpäivään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella (L). 

1b. Tasoa neuloessasi 

Käännä kampea vastapäivään kunnes värillinen koukku on hieman langanohjaimen oikealla puolella (L). 

2. Katkaise lanka ja jätä 1,5m langanpää 

3. Ota lanka pois tiheyden säätimestä ja langanohjaimesta. Pujota lanka muovineulaan. 

4. Pujota neula työn takaa eteepäin langanohjaimen vasemmalla puolella olevan silmukan läpi (M). Käännä kampea hieman 

ja pujota neula seuraavan silmukan läpi samoin kuin edellä. Jatka tähän tapaan kunnes olet pujottanut langan jokaisen 

silmukan läpi.  

5. Kierrä  kampea vastapäivään jolloin silmukat tippuvat koukuilta. 

 

Sivu 7.  

Neuleen päättäminen 

Jotta saat neuleeseen siistit päät, jatka näin; Siirrä langalla olevat silmukat joko suorille puikoille tai pyöröpuikoille. Päätä 

silmukat samoin kuin neuloessasi käsin. Päättele aloituskerroksen silmukat samoin. Jos haluat päätösreunan suppuun, kiristä 

loppulangalla silmukat suppuun ja päättele lanka huolella. 

 


