
   

 

 

Sinivalkoinen vauvansetti 

Sinivalkeaa vauvoille 

Neulo siksak-myssy, lapaset ja sukat itsenäisyyspäivän vauvapaketin malliin. Halutessasi voit tehdä 
vauvansetin myös muun värisenä. 

Koko: 50-60 cm 

Lanka: Vuorelman Veto -lankaa, valkoista 100 g ja sinistä 20 g (tai vastaava, esim. Novita Nalle tai 
Viking Vilma) 

Tiheys: 25-26 silmukkaa sileää oikeaa neuletta = 10 cm 

Huomaa! Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa erikokoiset puikot, jotta pääset ohjeen mukaiseen 
neuletiheyteen. 

Ohjeet: Tanja Rantanen 

 

Vauvan lapaset ilman peukaloa 

Luo valkoisella 32 silmukkaa, jaa silmukat puikoille ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo 4 krs nurin ja 
3 krs oikein. 

Vaihda sininen lanka ja neulo 1 krs oikein ja 4 krs nurin. 

Vaihda valkoinen lanka ja neulo 4 krs oikein, 4 krs nurin, 4 krs oikein ja 4 krs nurin. 



   

 

Neulo 2 oikein, 2 nurin -joustinneuletta 8 krs. Jatka sileää oikeaa 18 krs. 

Tee kärkeen sädekavennus: Neulo *2 silmukkaa oikein, 2 oikein yhteen*, toista *-* kerroksen 
loppuun. Neulo kaksi kerrosta oikein. Neulo *1 silmukka oikein, 2 oikein yhteen*, toista *-* kerroksen 
loppuun. 

Neulo yksi kerros oikein. 

Neulo koko kerroksen ajan 2 oikein yhteen. Katkaise lanka ja päättele loput 8 silmukkaa vetämällä 
lanka niiden lävitse. 

Tee toinen lapanen samalla tavoin. Päättele langanpäät. 

 

Vauvan sukat 

Luo valkoisella 36 silmukkaa, jaa silmukat puikoille ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo 4 krs nurin ja 
3 krs oikein. 

Vaihda sininen lanka ja neulo 1 krs oikein ja 4 krs nurin. 

Vaihda valkoinen lanka ja neulo 1 krs oikein, 4 krs nurin, 4krs oikein ja 4 krs nurin. 

Neulo yksi kerros oikein ja kavenna tasavälein 4 silmukkaa. (32 s) 

Neulo 2 oikein, 2 nurin -joustinneuletta yhteensä 12 krs. 

Tee kantapää 1. ja 4. puikon silmukoilla. Kantalappu tehdään neulomalla sileää oikeaa (EI 
vahvistettua kantapäätä) yhteensä 12 krs. Tee kantapään kavennukset normaaliin tapaan. Poimi 
silmukat kantalapun molemmista reunoista. Tee kiilakavennuksia joka toisella kerroksella, kunnes 
jokaisella puikolla on taas 8 silmukkaa. Työssä on yhteensä 32 s. 

Jatka sileää oikeaa neuletta kantapään jälkeen yhteensä 19 krs. 

Neulo kärkikavennus seuraavasti: Neulo *2 silmukkaa oikein, 2 oikein yhteen*, toista *-* kerroksen 
loppuun. 

Neulo yksi kerros oikein. 

Neulo koko kerroksen ajan 2 oikein yhteen. Katkaise lanka ja päättele loput 8 silmukkaa vetämällä 
lanka niiden lävitse. 

Tee toinen sukka samalla tavoin. Päättele langanpäät. 

 



   

 

Siksak-myssy 

Luo 30 silmukkaa. Myssy neulotaan ainaoikeana. 

Toista seuraavia kahta kerrosta 14 kertaa: 1. krs: (op) neulo 2 o, lisää 1 s neulomalla silmukka ensin 
etu- ja sitten takareunasta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 s, neulo 2 o yhteen ja 2 o. 2. krs: oikein 

Jatka toistamalla seuraavia kahta kerrosta 14 kertaa: 1 krs: (op) neulo 2 o, neulo 2 o yhteen, neulo 
kunnes puikolla on jäljellä 3 s, lisää 1 s neulomalla silmukka ensin etu- ja sitten takareunasta, ja 2 o. 2. 
krs: oikein 

Vaihda nyt sininen lanka ja toista seuraavia kahta kerrosta 8 kertaa: 1. krs: (op) neulo 2 o, lisää 1 s 
neulomalla silmukka ensin etu- ja sitten takareunasta, neulo kunnes puikolla on jäljellä 4 s, neulo 2 o 
yhteen ja 2 o. 2. krs: oikein 

Olet nyt kappaleen puolivälissä. Toista seuraavia kahta kerrosta 8 kertaa: 1. krs: (op) neulo 2 o, 
neulo 2 o yhteen, neulo kunnes puikolla on jäljellä 3 s, lisää 1 s neulomalla silmukka ensin etu- ja 
sitten takareunasta, ja 2 o. 2. krs: oikein 

Katkaise sininen lanka ja jatka valkoisella langalla. Toista seuraavia kahta kerrosta 14 kertaa: 1. krs: 
(op) neulo 2 o, lisää 1 s neulomalla silmukka ensin etu- ja sitten takareunasta, neulo kunnes puikolla 
on jäljellä 4 s, neulo 2 o yhteen, ja 2 o. 2. krs: oikein 

Toista seuraavia kahta kerrosta 14 kertaa: 1. krs: (op) neulo 2 o, neulo 2 o yhteen, neulo kunnes 
puikolla on jäljellä 3 s, lisää 1 s neulomalla silmukka ensin etu- ja sitten takareunasta, ja 2 o. 2. krs: 
oikein 

Päättele silmukat. 

Viimeistely: Aseta kappale tasaiselle alustalle, kostuta ja anna kuivua. Ompele aloitus- ja 
päätöskerrokset yhteen ja ompele yläkulmat yhteen piirroksen mukaan. 

 



   

 

Poimi solmimisnauhoja varten sukkapuikolle kuvassa rastilla merkityistä kohdista 3 silmukkaa. Neulo 
silmukat oikein. Älä käännä työtä, vaan liu'uta silmukat puikon alkuun ja neulo oikein. Toista. Jatka 
näin nyörin neulomista, kunnes sen pituus on noin 20 cm. Päättele silmukat ja katkaise lanka. Neulo 
toinen solmimisnauha samoin. 

Päättele langanpäät. 


