Neulakinnastekniikka
Aloitussilmukat
Neulakinnastyössä lanka ei juokse kerältä. Katkaise noin 1–2 m pätkä lankaa pistojen harjoittelua varten.
Myöhemmin voit käyttää 5–15 m pituisia langanpätkiä. Pujota lanka neulaan.

1. Kieputa lanka sormien ympäri 3 kertaa.
Langan häntäpään voi jättää pitemmäksi (n. 30–40 cm), jos häntää
haluaa myöhemmin käyttää aloitusreunan päättelyyn.

2. Tartu lankalenkkeihin yläreunasta.
Siirrä lankapyörylät vasempaan käteen, peukalon ja etusormen
väliin (ks. 3. kuva alla).

HUOM.
Seuraavassa pujota neula läpi vain puoliksi.
3. Käännä neula kohti itseäsi ja ylöspäin, ja pujota neula
lankapyörylöistä läpi alakautta ylös, kuten kuvassa.
Älä vedä neulaa kokonaan läpi pyörylöistä.
Käännä neulankärki ensin alaspäin ja sitten itsestäsi poispäin, ja jatka
pujottamista pyörylän läpi alakautta ylös, kuten kuvan nuoli osoittaa.
Älä vedä neulaa kokonaan läpi.
Jätä neula paikoilleen (ks. 4. kuva alla)

4. Lankapyörylät muodostavat 'kahdeksikon' neulan ympärille.
1 - neulalanka, tästä muodostuu yksi peukalosilmukka
2 - näistä saadaan lisää peukalosilmukoita
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5. Tartu neulaan ’kahdeksikon’ kohdalta.
1 - käännä neulalanka (1) peukalon päälle, ks. 6. kuva alla.

6. Aseta neulalanka (1) peukalon päälle.
Purista napakasti neulaa ja lankoja sormien välissä, ja vedä neula
kokonaan läpi.
Neulalanka kiristyy silmukaksi peukalon ympärille (ks. 7. kuva alla).

7. Peukalon ympärille muodostuu silmukka (peukalosilmukka)
Nosta peukalon takaa kaksi silmukkaa (2) neulankärjen avulla
peukalon ympärille.

8. Peukalon ympärillä on nyt kolme silmukkaa.
Aloitussilmukat ovat valmiina, ja voit siirtyä varsinaisen
neulakinnaspiston tekemiseen (sivu 3, ”suomeksi 2+2”).
Neulalanka – kulkee peukalon päällä; työstä neulaan; neulalangasta
muodostuu aina uusi peukalosilmukka
Peukalosilmukat – peukalon ympärillä
Pikkusilmukat tai takasilmukat –silmukat peukalon takana

HUOM.
Kiristä uusin peukalosilmukka aina alimmaiseksi.
Kun peukalosilmukoita on enemmän kuin yksi, niistä poimitaan kuhunkin pistoon aina vanhin/ylimmäinen. Jos
peukalosilmukat menevät vahingossa keskenään ristiin ja ne poimitaan väärässä järjestyksessä, työhön tulee
näkyvä virhe.
Neulakinnastyö etenee päinvastaiseen suuntaan kuin neulominen tai virkkaus. Uudet silmukat kertyvät
vasemmalle kädelle, ja työ etenee vasemmalta oikealle.
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Neulakinnastekniikka
suomeksi 2+2
Kun peukalolle on saatu aloitussilmukat (sivut 1–2), voit aloittaa varsinaisten neulakinnaspistojen tekemisen.
(Tässä ohjeessa yleisimmän tavan mukaan eli suomeksi 2+2).
Alkutilanne – 3 silmukkaa peukalon ympärillä
1 - Poimi neulalle ylin/vanhin peukalosilmukka.
Samalla ko. peukalosilmukka nousee pois peukalolta.
2 - Poimi neulalle lisäksi peukalon takaa (oikealta) yksi
pikkusilmukka (takasilmukka).
(Huom. Ensimmäisellä kerralla pikkusilmukka ei välttämättä
erotu. Voit poimia minkä tahansa langan neulalle. Toisella ja
kolmannella varsinaisella neulakinnaspistolla pikkusilmukka
peukalon takana oikealla erottuu jo paremmin.)
3 – Käännä neulankärki klo 8 suuntaan, ja pujota neula
(peukalon pehmeällä puolella) peukalon ympärillä olevien
kahden silmukan läpi, kohti peukalonhankaa, ja lisäksi
neulalangan ali.
Katso kuva 1 (vasemmalla) ja kuva 2 (alla).
Huom. Piirrosteknisistä syistä yläkuvassa nuoli kulkee kynnen keskeltä, mutta
käytännössä neula kulkee peukalon pehmeältä puolelta!!! (ks. alakuva)

Neulalla on kaksi silmukkaa (=ylin peukalosilmukka ja yksi
pikkusilmukka peukalon takaa), ja neula kulkee kahden
peukalolle jääneen silmukan ja neulalangan ali.
Purista napakasti silmukoita sormien välissä ja vedä neula läpi.
Peukalon ympärille kiristyy uusi peukalosilmukka.
Huom. Uusin silmukka aina alimmaiseksi.
Jatka näiden varsinaisten neulakinnaspistojen pujottelua
Poimi peukalolta ylin silmukka ja peukalon takaa yksi. Pujota
neula kahden peukalolle jääneen silmukan ja neulalangan ali.
Vedä neula läpi, ja kiristä peukalon ympärille uusi silmukka.
Muistisääntö: 2 silmukkaa jää peukalolle - 2 silmukkaa poimitaan neulalle
Neulakinnastyö etenee päinvastaiseen suuntaan kuin neulominen tai virkkaus. Uudet silmukat kertyvät
vasemmalle kädelle, ja työ etenee vasemmalta oikealle.
Silmukoista muodostuneen ketjun yhdistäminen renkaaksi
Tällä tavalla voit tehdä hatun reunasta päälaelle päin tai
kintaat ranteesta sormiin päin.
Tartu silmukkaketjun alkupäähän, ja työnnä neula läpi
kahdesta yläreunan reunasilmukasta.
Tämän jälkeen tee varsinainen silmukka, eli poimi neulalle
yksi peukalosilmukka, yksi silmukka peukalon takaa, ja pujota
neula peukalolle jääneiden kahden silmukan ja neulalangan ali.
(ks. seur. kuva)
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1 = silmukkaketjun alkupäästä poimitut kaksi reunasilmukkaa
2 = ylin peukalosilmukka
3 = peukalon takaa poimittu pikkusilmukka

Käännä neula klo 8 kohti, ja pujota pisto loppuun, eli neula
kahden peukalolle jääneen silmukan ja neulalangan ali.

Jatkossa voit kiinnittää uudet silmukat edellisen kerroksen
reunaan joko yhteen tai kahteen reunasilmukkaan.
Joko yksi reunasilmukka (yksi ”uusi” reunasilmukka)
Tee tämän jälkeen pisto tavalliseen tapaan.

tai kaksi reunasilmukkaa (yksi ”uusi” ja yksi ”vanha” reunasilm.)
Tee pisto tavalliseen tapaan.

Silmukoiden lisääminen (leventäminen)
Tee samaan reunasilmukkaan kaksi uutta silmukkaa.

Silmukoiden vähentäminen (kaventaminen)
Poimi yhden uuden reunasilmukan sijasta kaksi uutta.
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