
Tulppaani - tunika 

Taskullinen tunika neulotaan ylhäältä alas suljettuna neuleena ilman saumoja. Kavennukset vyötäröllä ja 
taskut lantion päällä tuovat muodokkuutta neuleeseen. Halutessaan ohjetta on helppo muokata paidaksi tai 
ilman taskuja olevaksi mekoksi. 

Puikot 
Pyöröpuikot 3,00mm pituus 40cm ja 80cm sileään neuleeseen 
Pyöröpuikot 2,5mm pituus 40cm ja 80cm joustinneuleeseen 
Sukkapuikot 2,5mm ja 3,00mm tai saman paksuiset pyöröpuikot 40 cm hihojen neulomiseen 

Lanka 
Wilhelmi villasukkalanka 400(400)400(500)600(600) 

Valmiin neuleen mitat 
Rinnan ympärys 88(96)104(114)126(138) 
Vyötärön ympärys 80(88)96(106)118(130) 
Lantion ympärys 88(96)104(114)126(138) 
Pituus oman mielen mukaan 

Neuletiheys 
24s ja 32 krs sileää oikeaa paksummilla puikoilla on 10cm 

Mallineuleet 
Sileä oikea neule suljettuna neuleena: neulo kaikki kerrokset oikein. 
Sileä oikea neule tasona: neulo silmukat oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

Joustinneule(kohoneule) suljettuna neuleena: neulo joka toinen kierros oikein, joka toinen kierros 1o 1n. Näin 
muodostuu oikeiden silmukoiden kerrokset päällekkäin ja viereen kerros, jossa oikeat ja nurjat silmukat 
vuorottelevat. 

Lisäykset 
Lisäykset tehdään ottamalla lanka edellisen kerroksen silmukoiden välistä ja neulomalla se kiertäen oikein. Se 
kuinka monen silmukan välein teet lisäykset saat selville näin: katso kerroksen silmukkaluku (esim.120) ja jaa 
se lisäysten määrän kanssa (esim.40). 120 jaettuna 40 = 3 eli lisäykset joka 3:nnen silmukan jälkeen. 

Pääntie 
Luo 117(120)123(129)132(138) silmukkaa ohuemmille 40cm:n pyöröpuikoille. Neulo 1 krs oikein suljettuna 
neuleena. Aloita  joustinneule aiemman ohjeen mukaan ja neulo sitä 1,5 cm. Neulo 1krs oikein ja lisää 
tasavälein 39(40)41(43)44(46) = 156(160)164(172)176(184). 

Kaarroke 
Vaihda paksumpiin pyöröpuikkoihin ja jatka sileää neuletta. Kun pituus alusta mitattuna on 3 cm, lisää 
tasavälein 12(32)40(44)52(56)s = 168(192)204(216)228(240)s. Jatka sileää. 

Kun työn pituus on alusta mitattuna 4(4)5(6)7(7)cm, aloita tulppaanit ruutupiirroksen mukaan. Tämä 12s:n 
mallikerta toistuu 14(16)17(18)19(20) kertaa ja edetessä silmukkamäärät kasvavat. Kun olet saanut tulppaanit 
loppuun, silmukoita on 308(352)374(396)418(440).  

Jatka sileää. Kun työn pituus alusta mitattuna on 17(18)19(21)23(25)cm, lisää 16(8)10(28)34(40) silmukkaa 
tasavälein = 324(360)384(424)452(480). 

Jatka sileää, kunnes pituus alusta mitattuna on 21(23)25(27)29(31)cm. Voit sovittaa paitaa ja jos kaarroke 
tuntuu liian lyhyeltä, neulo sileää vielä muutamam kierros. Jaa kaarroke etu- ja takakappaleeseen sekä 
hihoihin: neulo 97(107)113(125)137(149) (=takakappale), siirrä seuraavat 65(73)79(87)89(91) silmukkaa 



apulangalle hihaa varten odottamaan ja luo kädentietä varten 8(8)12(12)14(16) silmukkaa. Neulo 
97(107)113(125)137(149) silmukkaa sileää neuletta (=etukappale) ja siirrä seuraavaa hihaa varten 
65(73)79(87)89(91) silmukkaa apulangalle ja luo kädentietä varten 8(8)12(12)14(16) silmukkaa. 

Vartalo-osa 
Jatka sileää neuletta suljettuna neuleena kaikilla näillä 210(230)250(274)302(330) silmukalla. Lisää 
silmukkamerkit molemmille puolille hihan tilalle luotujen silmukoiden keskelle. 

Kun työn pituus kainalosta mitattuna on 4cm, kavenna silmukkamerkkien molemmilla puolilla näin: ennen 
silmukkamerkkiä neulo 2. ja 3.silmukka oikein yhteen, sitten 2s o (silmukkamerkin molemmin puolin olevat 
silmukat) ja silmukkamerkin jälkeen 2. ja 3.silmukka oikein yhteen. Toista tällaiset kavennukset 2,5 cm:n 
välein yhteensä 5 kertaa kummassakin sivussa = 190(210)230(254)282(310)s. Jatka suoraan taskujen kohtaan 
asti. Sovita välillä neuletta ja testaa, mikä olisi luontevin kohta taskujen aukolle. Keskimmäiset koot on tehty 
aloittamalla taskun aukko 26 cm:n kohdalla kainalosta mitattuna. 

Taskut ja helma 
Jaa helma kahteen osaan silmukkamerkkien kohdalta, samalla voit poistaa silmukkamerkit =95(105)115(127)
(141)155s. Tässä vaiheessa puoliskot ovat vielä samanlaiset. Ala neuloa toista puolta sileää oikeaa tasona,
jolloin siitä muodostuu etukappale ja taskun suut. Aloita heti lisäykset tehden ne aina oikealla kierroksella
molemmissa reunoissa, joka 4. kerros, aina kahden silmukan  päässä reunasta. Lisäykset tehdään ottamalla
lanka edellisen kerroksen silmukoiden välistä ja neulomalla se kiertäen oikein. Tee näin yhteensä 10 kertaa =
20 silmukkaa lisää. Kun lisäykset tulevat valmiiksi, etukappale on oikean mittainen ja voit jättää silmukat
odottamaan.

Jatka toisesta puoliskosta takaosan tekemistä. Luo ensin tyhjälle puikolle 20 s ja siihen takakappaleen silmukat 
jatkoksi neuloen koko ajan sileää oikeaa tasona. Lisää toiseenkin reunaan 20 s. Näistä lisäyksistä alkavat 
muodostumaan taskujen sisäpuolet. Tee vielä oikeaa kierrosta neuloessasi lisäykset molemmissa reunoissa 6 
kertaa: neulo toiseksi viimeinen silmukka sekä etu- että takareunasta = 12s lisää. Takaosassa on nyt 
147(157)167(179)193(207). Neulo kappale yhtä pitkäksi kuin etukappale. Jätä keskimmäiset silmukat 
odottamaan ja neulo ensin toista taskun sisäosaa (= reunimmaiset 26s)  vielä 8 cm tai haluamasi pituiseksi. 
Päätä silmukat. Neulo toinen taskun sisäosa samanlaisesti. 

Yhdistä etu- ja takakappaleen silmukat taas suljetuksi neuleeksi ja jatka sileää neuletta. Voit sovittaa neuletta 
taas välillä ja tehdä tarvittaessa sivuille lisäyksiä, jos haluat helmaan lisää väljyyttä. Muuten jatka suoraa 
neulomista sen mittaiseksi kuin tunikan haluat. Helmaan neulotaan ohuemmilla puikoilla joustinneuletta 5 
cm samoin kuin aiemmatkin joustinneuleet. Päätä silmukat löyhästi. 

Hihat 
Tässä välissä neuletta voi taas sovittaa ja jos haluat hihaan lisää väljyyttä, poimi kädentiestä muutama 
silmukka enemmän kuin ohjeessa.  

Ota toisella apulangalla odottavat silmukat lyhyemmille 3 mm:n pyöröpuikoille tai sukkapuikoille. Poimi 
lisäksi kädentietä varten luoduista s:sta 8(8)12(12)14(16)s ja jatka sileää neuletta suljettuna neuleena 6 krs tai 
haluamasi verran. Vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo joustinneuletta 1,5 cm. Päätä silmukat. 

Neulo toinen hiha samoin. 

Viimeistely 
Liota neule kädenlämpöisessä vedessä. Puristele varovasti ylimääräinen vesi pois ja rullaa vielä pyyhkeen 
sisällä ylimääräistä vettä pois. Vaihtoehtoisesti voit käyttää hellävaraista pesukoneen villapesuohjelmaa. 
Pingota tunika mittoihinsa tasolle ja anna kuivua. 



=
=
=
=
=
=
=
=

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

oikein
nurin
nosta 1 s neulomattaa, neulo 1 s oikein, vedä nostettu silmukka neulotun yli
2 s oikein yhteen
neulo sama silmukka ensin etu-, sitten takareunasta oikein

30.

28.

26.

35.

33.

31.

29.

langan kierto (syntyy reikä)
ota 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 o ja apupuikon s oikein
ota 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 o ja apupuikon s oikein

34.

32.

27.

25.

23.

21.

19.

17.

15.

13.

11.

9.

7.

5.

3.

1.
2.

4.

6.

18.

20.

22.

24.

8.

10.

12.

14.

16.


	OHJE-Tulppaani - tunika,korjattu.pdf
	Tulppaani_tunika_RUUTUPIIRROS.pdf

