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Hilla 
By Essi  

 
 

 
 

Tarvikkeet: 
 
3,25 mm sukkapuikot +apupuikko 
2 kerää Alpaka Fashion (Schachenmayr nomotta) lankaa tai muuta vastaavaa lankaa 
(100m/50g).  
(Esim. Drops Merino ekstra fine, Svarta Fåret Ulrika ja Gjestal Janne)   
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Ohje: 
 
Luo 51 silmukkaa. Jaa silmukat niin, että puikolla on 12, 13, 12 ja 14 silmukkaa. Aloita 
neulominen suoraan kaavion 1. ensimmäiseltä riviltä. Puikoilla 3 ja 4 neulo 2 oikein 2 nurin 
joustinneuletta. 
 
Kun olet neulonut kaavion 1. kerran, toista rivit 7-10 vielä kaksi kertaa (yhteensä 3 kertaa) 
 
Siirry kaavioon 2. ja neulo tästä eteenpäin puikoilla 3 ja 4 sileää neuletta. Kun olet neulonut 
kaavion 2. kerran läpi, jatka toistamalla rivejä 7-10. Aloita samalla peukalon lisäykset. 
 
Peukalo: Lisäykset tehdään puikoilla 3 (oikea käsi) tai 4(vasen käsi). Lisäykset tehdään joka 
kolmannella kierroksella. 
 
Oikean käden lisäykset tehdään kolmannen puikon alussa seuraavasti (puikolla 12 s): neulo 2 
oikein, lisää silmukka, neulo 2 oikein, lisää yksi silmukka, neulo 8 silmukkaa. Tee lisäykset aina 
neulottuasi 2 s oikein puikon alussa ja aina kun jäljellä on 8 silmukkaa. Näin lisäyksien välissä 
olevien silmukoiden määrä kasvaa muodostaen peukalo kiilan. Kun kiilassa on yhteensä 14 
silmukkaa, ota silmukat apulangalle. Lisää apulangalle nostetuiden silmukoiden paikalle yksi 
uusi silmukka.  

Vasen peukalo tehdään oikean peilikuvaksi. Lisäykset tehdään nyt joka kolmas kerros neljännen 
puikon lopussa. Puikolla on 14 silmukkaa joten tee lisäykset seuraavasti: neulo 10 silmukkaa, 
lisää silmukka neulo 2 silmukkaa, lisää silmukka, neulo kaksi. Tee lisäykset jatkossa aina kun olet 
neulonut 10 s ja aina kun puikolla on jäljellä 2 silmukkaa. Näin lisäysten väliin muodostuu 
peukalo kiila. Kun kiilassa on 14 silmukkaa, nosta ne apulangalle ja lisää niiden paikalle yksi 
silmukka. 

Jatka neulomista toistaen kuviota kunnes lapanen ulottuu nimettämän sormen päähän asti. 
Tasaa puikkojen 3 ja 4 silmukat niin, että puikoilla on 12 ja 13s. 

Aloita kärkikavennukset seuraavan palmikon jälkeen eli rivin 7 (kaavio 2.) jälkeen. Tee 
kavennukset puikoilla 1 ja 2 kaavion 3. mukaan. Jatka puikoilla 3 ja 4 sileää neuletta ja kavenna 
1 silmukka joka kerros 3 puikon alussa ja 4 puikon lopussa. 

Kun jäljellä on yhteensä 10 silmukkaa katkaise lanka ja vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi. 

Peukaloiden viimeistely: Nosta 14 silmukkaa takaisin puikoille ja poimi lisäksi työn reunasta 
vielä 4 silmukkaa. Neulo seuraavalla kierroksella poimituilla silmukoilla 2x 2 s yhteen. Jatka 16 
silmukalla sileää neuletta kunnes peukalon pää peittyy. Neulo seuraavalla kierroksella kaikilla 
silmukoilla 2 yhteen, katkaise lanka ja vedä se silmukoiden läpi.  

Päättele langat ja lapasesi ovat valmiit! 
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Kaavio 1. 
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Kaavio 2. 
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Kaavio 3. 
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Merkinnät: 

 oikea 
 nurja 
 langankierto 
 nosta 1 s neulomatta, neulo 1 oikein ja vedä nostettu silmukka neulotun s yli 
 neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen  
 nosta yksi silmukka neulomatta, neulo kaksi silmukkaa yhteen ja vedä nostettu silmukka yli 

 nosta 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein, neulo apupuikon silmukat oikein 
 nosta 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 s oikein, neulo apupuikonsilmukat oikein 

 ei silmukkaa 
 


