
 

Vauvan asustesetti 
Malli: Piia Maria Pekkanen 

Koko: 0 kk-3 kk- 6 kk -12 kk-3 v päänympärys 32-36-40-44-48 cm, pipon korkeus 13-14,5-16-18-20 cm, 

huivin leveys 12-14-16-18-19,5 cm, huivin pituus n. 77-85-94-102-110 cm, tumppujen kokopituus 15 cm, 

tumppujen leveys 6-6-7-7-8 cm 

Langanmenekki: Pirtin Kehräämön Villanka kampalanka 90 tex x3, väri vaaleanharmaa nro 2 (100% villa) 

100-100-100-200-200 g 

Puikot: nro 2,5 ja sukkapuikot nro 2,5 

Tiheys: 24 s = 10 cm sileää oikeaa 

Mallineuleet: ainaoikeinneule: neulo kaikki kerrokset oikein, sileä oikea: neulo oikealla oikein ja nurjalla 

nurin 

Lankatiedustelut: www.pirtinkehraamo.fi, 0106173030  

 

 
 



 
Myssy 

Luo 33-36-39-44-48 s. *Neulo 4 krs:ta ainaoikeinneuletta. Neulo pääntien reunaa varten ensimmäisillä 7-8-

9-10-11 s:lla ainaoikeinneuletta koko kappaleen matkalta ja lopuilla 26-28-30-34-37 s:lla 6 krs:ta sileää 

oikeaa lyhennetyin kerroksin seuraavasti. Neulo op:n krs:n loppuun kunnes puikolla on 2 s jäljellä, käänny, 

vie lanka työn eteen, nosta ensimmäinen s nurin neulomatta, vie lanka työn taakse ja kiristä lankaa niin, 

että myös edellisen krs:n silmukka nousee puikolle kaksoissilmukaksi. Tämä kaksoissilmukka neulotaan 

jatkossa yhtenä silmukkana. Neulo np:n krs takaisin ja jatka ainaoikeinneuletta pääntien reunassa. Neulo 

kuten edellä kunnes puikolla on 2 s ennen kaksoissilmukkaa, käänny ja nosta 1. s kaksoissilmukaksi. Neulo 

np:n krs takaisin. Neulo vielä yhden kerran lyhennetty krs. Neulo kunnes puikolla on 2 s ennen 

kaksoissilmukkaa, käänny ja nosta 1. s kaksoissilmukaksi. Neulo np:n krs takaisin.* Toista *-* yht 16-18-20-

22-24 kertaa. Neulo kaksoissilmukat yhtenä silmukkana. Päätä s:t oikein neuloen. Poimi oikein neuloen 32-

36-40-44-48 s myssyn päälaen puoleisesta reunasta, aina 1 s joka 2. krs:n välistä. Neulo 1 krs nurin. Neulo 

*2 o yht*, toista *-* koko krs:n ajan. Neulo 1 krs nurin ja toista samanlaiset kavennukset op:n krs:lla. Vedä 

lanka loppujen 8-9-10-11-12 s:n läpi, kiristä ja päätä hyvin. Ompele takasauma. 

 

Huivi 

Luo 29-34-39-44-48 s. Neulo 14-16-18-20-20 krs:ta ainaoikeinneuletta. Neulo huivin molemmissa reunoissa 

reunimmaisilla 4-4-5-6-7 s:lla ainaoikeinneuletta koko huivin matkalta ja neulo väliin jäävillä 21-26-29-32-34 

s:lla ensin *6 krs:ta sileää oikeaa ja sitten 4 krs:ta ainaoikeinneuletta*. Toista *-* kunnes huivin pituus on n. 

76-84-92-100-108 cm. Neulo huivin toinen pää symmetriseksi aloituspään kanssa jatkamalla sileän oikean 

raidan loppuun ja neulo vielä ainaoikeinneuletta yht 14-16-18-20-22 krs:ta. Päätä s:t oikein neuloen. 

 

Tumput 

Luo 30-34-38-42-46 s. *Neulo 4 krs:ta ainaoikeinneuletta. Neulo ranneketta varten ensimmäisillä 9-11-13-

15-17 s:lla ainaoikeinneuletta koko kappaleen matkalta ja lopuilla 21-23-25-27-29 s:lla 6 krs:ta sileää oikeaa 

lyhennetyin kerroksin seuraavasti. Neulo op:n krs:n loppuun kunnes puikolla on 1 s jäljellä, käänny, vie 

lanka työn eteen, nosta ensimmäinen s nurin neulomatta, vie lanka työn taakse ja kiristä lankaa niin, että 

myös edellisen krs:n silmukka nousee puikolle kaksoissilmukaksi. Tämä kaksoissilmukka neulotaan jatkossa 

yhtenä silmukkana. Neulo np:n krs takaisin ja jatka ainaoikeinneuletta rannekkeen reunassa. Neulo kuten 

edellä kunnes puikolla on 1 s ennen kaksoissilmukkaa, käänny ja nosta 1. s kaksoissilmukaksi. Neulo np:n krs 

takaisin. Neulo vielä yhden kerran lyhennetty krs. Neulo kunnes puikolla on 1 s ennen kaksoissilmukkaa, 

käänny ja nosta 1. s kaksoissilmukaksi. Neulo np:n krs takaisin.* Toista *-* yht 6-6-6-6-7 kertaa. Neulo 

kaksoissilmukat yhtenä silmukkana. Päätä kahdessa pienimmässä koossa s:t oikein neuloen. Neulo kolmeen 

suurimpaan kokoon peukalon aukko: Jaa s:t kahteen osaan, rannekkeen puolelle 20-23-26 s ja kärjen 

puolelle 18-19-20 s. Jätä kärjen puolen s:t odottamaan ja neulo rannekkeen puolen s:lla 4 krs:ta 

ainaoikeinneuletta. Jatka rannekkeen 13-15-17 s:lla ainaoikeinneuletta ja lopuilla 7-8-9 s:lla sileää oikeaa 

yht 8 krs:ta. Päätä s:ta oikein neuloen. Ota kärjen puolen s:t työhön. Neulo 4 krs:ta ainaoikeinneuletta ja 6 

krs:ta sileää oikeaa lyhennetyin kerroksin kuten edellä. Neulo vielä 2 krs:ta sileää oikeaa ja päätä s:t oikein 

neuloen. Kärkikavennukset: Poimi oikein neuloen tumpun yläreunasta 15-15-16-16-17 s. Neulo 1 krs nurin. 

Neulo *2 o yht*, toista *-* yhden krs:n ajan. Vedä lanka loppujen 8 s:n läpi parsinneulan avulla. Kiristä ja 

päätä hyvin. Ompele tumpun sivureunan sauma. Peukalo: poimi 3 sukkapuikolle oikein neuloen 15-16-17 s 

peukalon aukon ympäriltä. Neulo suljettuna neuleena sileää oikeaa kunnes peukalon korkeus on 2,5-3-4 

cm. Neulo *1 o, 2 o yht* toista *-* yhden krs:n ajan. Kavenna vielä 2 o yht toistaen yhden krs:n ajan. Vedä 

lanka loppujen 5-6-6 s:n läpi ja päätä hyvin. Neulo toinen tumppu peilikuvaksi. Tumppujen nauha: Luo 5 s 

sukkapuikoille. Neulo s:t oikein. Liu’uta s:t oikean puikon alkuun. Nosta puikko vasempaan käteen 

kääntämättä työtä. Vedä lanka mahdollisimman kireäksi ja neulo s:t uudelleen oikein. Jatka näin neuloen 



 
kunnes tuppilon pituus on 40-45-50-55-60 cm. Vedä lanka parsinneulan avulla s:n läpi. Kiinnitä nauha 

päistään kiinni tumppujen nurjalle puolelle, sauman kohdalle, rannekkeen alareunaan.  


