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1. JOHDANTO

Opinnäytetyöni aiheeksi valitsin neuleet kiinnostuksesta neuleita ja neulesuunnittelua 
kohtaan. Neulomista olen harrastanut jo nuoresta. Useimmiten ohjetta seuraten ja joita-
kin töitä olen itsekin alusta lähtien suunnitellut. Opinnäytetyö on minulle mahdollisuus 
oppia lisää neulesuunnittelusta ja oppia luomaan ohjeita yleiseen käyttöön.

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kuopion Nappi ja Nauha Oy:n kanssa. Yhteistyö lähti 
liikkeelle ollessani siellä harjoittelussa. Työn tavoitteena on suunnitella kiinnostava kah-
den osan asustesetti sekä selkeät ja informatiiviset ohjeet, joita aloittelevankin neulojan 
olisi helppo seurata. Neuleohjeet sekä neulomani mallikappaleet tulevat esille Napin ja 
Nauhan myymälään, jossa ne ovat asiakkaille tarjolla.

Työssäni kerron neulemallien suunnitteluprosessista, työn lopputuloksesta ja saamasta-
ni palautteesta. Aluksi kerron myös neulontaharrastuksen vaikutuksista neulojiin, omas-
ta suhteestani neulomiseen sekä neuleohjeiden merkityksestä Napissa ja Nauhassa.

Työssäni esiintyviä yleisimpiä neulonnan käsitteitä ovat:

Sileä neule = neuleen toisella puolella on näkyvissä vain oikeita silmukoita ja toisella 
nurjia.

Kirjoneule  = sileää neuletta, johon tehdään kuvioita kahdella tai useammalla eriväri-
sellä langalla.

Mallikerta = pienin mahdollinen kuvion osa, jota toistamalla kuvio muodostuu.

Joustinneule = vuoroin oikeita ja nurjia silmukoita sisältävä neule, joka joustaa hyvin. 
Käytetään usein työn reunassa.

(Koskennurmi-Sivonen 2009, 31,32,38.)
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2. LUOVUUS LÄHTEE LANGASTA

Neulominen on monelle tärkeä harrastus. Se on luovaa puuhaa, jossa mieli lepää ja aivot 
työskentelevät. Perustekniikka on helppo oppia ja jo oikeilla ja nurjilla silmukoilla saa 
aikaan jotain uniikkia. Neulonta tarjoaa myös mahdollisuuden kehittyä, sillä tarjolla on 
ohjeita jokaiseen taitotasoon ja opittavaa riittää loputtomasti. Epäonnistumisiakin toki 
tulee, mutta virheen tapahtuessa työn voi aina purkaa ja aloittaa uudestaan. Valmista ei 
ole pakko tulla hetkessä ja kärsivällisyys palkitaan. 

2.1  Hyvää oloa neuleharrastuksesta

Neulomisen hyötyjä käsittelevässä tutkimuksessa (Riley, Corkhill ja Morris 2013, 50, 52) 
selvitettiin neulojien käsityksiä neulonnan vaikutuksista heidän elämäänsä. Tärkeimpiä 
syitä neulomiselle kyselytutkimuksen mukaan olivat rentoutuminen ja stressin lievittä-
minen. Neulominen nähtiin keinona olla tuottelias passiivisen tekemisen lomassa, kuten 
televisiota katsellessa tai matkustettaessa. Se tarjosi fyysistä tekemistä ja aikaansaami-
sen tunteen, ikään kuin paremman rauhoittumishetken ja alustan ajatuksille. Neulomi-
nen miellettiin myös yhteydeksi perinteisiin, luovuuden ilmaisukeinona ja mahdollisuu-
deksi antaa toisille. 

Tutkimuksessa huomattiin yhteys neulonnan määrän ja vastaajien tuntemien vaikutus-
ten välillä. Usein neulovat sanoivat suuremmalla todennäköisyydellä tuntevansa itsensä 
rauhallisemmiksi neulonnan jälkeen. Vastaajat usein kuvailivat rentoutumisen tunteiden 
liittyvän neulonnan rytmisyteen; toistuva liike kuvattiin rauhoittavaksi ja miellyttäväksi. 
Rauhallinen olo taas yhdistettiin stressin lieventymiseen. (Riley ym. 2013, 52, 53.)

Suurimmalle osalle vastaajista neulominen oli stressiä helpottavaa ja toimi keinona 
palautua töistä. Etenkin tietokoneella päivänsä töitä tekevät pitivät tätä tärkeänä. Neu-
lomista kuvailtiin myös terapiaksi tai terapeuttiseksi. Ne muutamat vastaajista, jotka 
kokivat neulomisen aiheuttavan heille stressiä, sanoivat sen johtuvan jonkin uuden opet-
teluun liittyvästä turhautumisesta tai työnä valmistettavien neuleiden aikarajoitteista. 
(Riley ym. 2013, 53.)

Opinnäytetyössään Jenni Heiskanen (2020, 44-45) on myös tutkimuksestaan saamiensa 
vastausten pohjalta todennut, että neuleharrastuksesta on ollut apua stressin lievittä-
miseen. Neulominen on ollut keino viedä ajatukset hetkeksi muualle ja on jopa voinut 
antaa tilaa käsitellä stressaavia asioita. Stressiä aiheuttavien asioiden sulkeminen pois 
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mielestä on voinut tarjota uutta näkökulmaa. Monille oma hetki työpäivän jälkeen mie-
luisan neuletyön parissa rauhoitti ja auttoi käsittelemään päivän tapahtumia.

Rauhallisuuden tunteen lisäksi neulojat ovat kertoneet lisääntyneestä onnellisuuden 
tunteesta. Rileyn, Corkhillin ja Morrisin (2013, 53) tutkimuksessa neulomisen ja onnel-
lisuuden yhteydestä kysyttäessä suurin osa vastaajista arvioi mielialansa kohentuneen 
neulomisen seurauksena. Toisille neulomisesta oli ollut apua selviytymisessä vaikean 
tunteen kanssa sen sijaan, että tunnetila olisi muuttunut. Neuletyön vaikeusaste ja koh-
datut haasteet vaikuttivat osalla vastaajista siihen, kuinka paljon mieliala koheni.

Vaikka neuloessa vastaan tulevat haasteet saattavat välillä lannistaa, on niistä silti neu-
lojan aivoille selvästi hyötyä. Neulonnan haasteet, kuten monimutkaiset kuviot tai uudet 
neulontataidot, paransivat tutkimukseen osallistuneiden neulojien mukaan heidän on-
gelmanratkaisukykyään. Myös ohjeiden ja kuvioiden muistamisen ajateltiin parantaneen 
lyhytkestoista muistia. Vastaajat kertoivat, kuinka neulominen tuntui auttavan heitä 
keskittymään. Käsien tehdessä työtä oli keskittyminen muihin asioihin helpompaa. Neu-
lomisesta oli saatu apua keskittymiseen muun muassa luennoilla. (Riley ym. 2013, 54.)

Luomisprosessin lisäksi luonnollisesti myös valmistuneella neuleella on positiivinen 
vaikutus neulojaan. Työn valmiiksi saaminen kohottaa itseluottamusta ja saa hyvälle 
tuulelle. On palkitsevaa nähdä oma kädenjälki ja saavuttaa asetettu tavoite. Jo neuloessa 
valmiin työn kuvitteleminen antaa motivaatiota jatkaa vaikeissakin kohdissa. Olipa neu-
letyö sitten neulojalle haastava, uudenlainen työ tai jo rutiininomaisesti neulottu sukka-
pari, antaa päämäärä silti tekemiselle tarkoituksen ja itse tekeminen vastaavasti tekee 
lopputuloksesta merkityksellisen.

Opinnäytetyössään Essi Isokoski (2019, 22) kuvaa käsintehtyjen neulevaatteiden mer-
kityksellisyyttä käyttäjälleen. Neuleet ovat rakkaita ja niistä pidetään parempaa huolta 
kuin monista muista vaatteista, sillä niiden suunnitteluun ja tekemiseen on uhrattu pal-
jon aikaa ja joskus myös jopa rahaa. Lahjaksi saatu neule taas voi lahjan vastaanottajalle 
olla todella tärkeä ja merkityksellinen siihen liittyvien tunteiden takia. Neule kertoo vä-
littämisestä ja rakkaudesta. Neuleen myötä lahjan antaja antaa palan omaa olemustaan.

Neulontaharrastuksen ollessa rentouttavaa ja antoisaa myös yksin neuloessa, on muista 
neulojista aina ollut toisilleen tukea. Neulontaharrastuksen ympärille onkin syntynyt 
paljon erilaisia neulontaryhmiä, jotka ovat monelle tärkeä osa harrastusta. Nykyisin neu-
lontaharrastuksen ympärille syntyneet ryhmät ovat fyysisesti kokoontuvia neulekerhoja 
tai sosiaalisesen median ryhmiä, kuten Facebookin Neulonta-ryhmä tai Novitan Neulo-
mo. 

Neulomo -ryhmä sai alkunsa Novitan halusta luoda brändille oma kanava olla yhteydes-
sä asiakkaisiinsa. Neulomossa neulojat voivat julkaista kuvia töistään ja kommentoida 
toisten julkaisuja. Neulomo tarjoaa käyttäjälleen satojen ohjeiden sekä ohjevideoiden 
lisäksi toisiaan tukevan neulojien yhteisön. Muilta käyttäjiltä saa apua omaan työskente-
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lyyn ja kannustavaa palautetta. Tuttavallinen ja rento ilmapiiri rohkaisee aloitteleviakin 
neulojia jatkamaan. (Fablehti.)

Neulontaryhmien vaikutukset oli huomannut myös Heiskanen (2020, 40) opinnäyte-
työssään. Neulojilta saaduissa vastauksissa kerrottiin neulontaryhmän kehujen mo-
tivoineen jatkamaan ja lisänneen hyvän olon tunnetta sekä itsevarmuutta. Ryhmästä 
vastaajat olivat myös saaneet kehitysideoita töihinsä ja jopa vertaistukea haastaviin 
elämäntilanteisiin.

Neulonnan hyötyjä kartoittavan tutkimuksen (Riley ym. 2013, 54) mukaan ryhmässä 
neulovat tunsivat itsensä rauhallisemmiksi, onnellisemmiksi ja innostuneemmiksi yksin-
neulojia todennäköisemmin. Ryhmässä myös opittiin uusia taitoja useammin kuin yksin 
ja sosiaalisten taitojen kommentoitiin parantuneen ryhmässä neulomisen seurauksena. 
Yhteinen kiinnostuksen kohde ja harrastus koettiin yhdistäväksi tekijäksi ja aihepiirin 
pohjalta oli helppo jatkaa keskustelua myös muihin aiheisiin.

1.2 Minä neulojana ja suunnittelijana

Aloitin neulomisen monen muun tapaan ala-
koulun käsityötunneilta. Virkkausta olin jo 
aiemmin kotona ja koulussa harjoitellut ja oli 
hauskaa oppia uusi tapa käsitellä lankaa. En-
simmäisiä töitäni olivat pehmolelun kaulalii-
na ja omat lapaset. Ne ovat edelleen tallessa 
ja ensimmäiset ikinä tekemäni villasukatkin 
ovat vielä käytössä. Vuosien varrella puikoille 
päätyneet työt ovat pikkuhiljaa muuttuneet 
haastavammiksi. Vielä on kuitenkin paljon 
mitä haluaisin oppia. Tässä vaiheessa mikään ei 
kuitenkaan tunnu enää liian vaikealta lähteä ko-
keilemaan ja vastaan tuleekin jatkuvasti kaunii-
ta töitä, joista innostuneena tahtoisi tehdä jos 
jonkinlaista.

Kokeilunhalu ja käsityöharrastus ei ole jäänyt 
vain neulomiseen, vaan kiinnostusta on löyty-
nyt ompeluun, virkkaukseen, huovutukseen, 
kirjontaan ja milloin mihinkin. Yksi käsityö 
innostaa ja inspiroi tekemään ja kokeilemaan 
muitakin tekniikoita. Lukion jälkeen päädyin-
kin kansanopistoon viettämään vuoden kai-  

      kenlaisten käsitöiden pariin. Laajaan käsityö-  
                                                         kirjoon sisältyi muun muassa villalankojen värjäys-

Kuva 1: Harmaa villapaita on ensimmäinen 
neulekoneella tekemäni neule. (Laurila 2020.)
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tä, kuivaneulahuovutusta ja märkähuovutusta, joiden myötä villa tuli tutuksi. Villasta 
onkin tullut luottomateriaali, johon en kyllästy.

Ammattikorkeakoulussa opintojen keskittyessä pääasiassa suunnitteluun ovat käsityöt 
ja neulominen silti olleet aina lähellä. Jos eivät muuten niin ainakin inspiraation läh-
teenä ja harrastuksena. Hyödynsin toki käsityötaitojani monissa projekteissa ja näiden 
vuosien aikana pääsin myös ensimmäistä kertaa työskentelemään neulekoneella, mikä 
tarjosi mahdollisuuden toteuttaa neuleita uudella tavalla (ks. kuva 1, s.8). Neulekoneella 
sain käytännön kokemusta ohuemmista langoista ja eri sidostyypeistä. Neuleiden parissa 
työskentely myös innoitti valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi neuleet.

Minulle suunnittelussa on tärkeää, että lopputuloksesta tulee sekä käytännöllinen että 
kaunis. Jotta vaatetta tulee oikeasti myös käytettyä on sen sekä tunnuttava, että näytet-
tävä hyvältä päällä. Varsinkin käsintehtyjen neuleiden tahtoo säilyvän pitkään käytössä 
ja lopputuloksen olevan vaivan arvoinen. Silloin kun valmiista neuleesta tulee tunne, 
ettei siitä halua luopua, tietää onnistuneensa.
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Kuva 2: Napissa ja Nauhassa on saatavilla oh-
jeita moniin myytäviin lankoihin. Kuvan ohje: 
Lankamaailma. (Laurila 2020.)

3. NAPPI, NAUHA JA NEULEOHJE

Kuopion Nappi ja Nauha Oy on Kuopion keskustassa sijaitseva täyden palvelun käsityö-
tarvikeliike. Laajaan valikoimaan kuuluu  tietysti myös lankoja, puikkoja ja neuleohjeita. 
Neuleohjeet ovat tärkeitä sekä lankojen myynnille että neulojille. Lankojen ostaminen 
helpottuu, kun langalle on selkeä käyttökohde ja neulojalla on kädessään valmis suunni-
telma. Neuleohjeet ovat tärkeä apu ja tuki etenkin neulontaa aloittavalle tai uusia neu-
lontataitoja opetellessa. Usein ohjeet myös innostavat uuden työn aloittamiseen ja kun 
taitoja on kertynyt, ohjeita pystyy soveltamaan omaan tarpeeseensa sopiviksi.

3.1 Neuleohjeet ja mallikappaleet Napissa ja 
Nauhassa

Napin ja Nauhan myymälässä on asiakkaille tarjolla 
joitakin neuleohjeita ja monesta langasta löytyy neu-
lottu malli. Napin ja Nauhan omistajan, Heli Hämäläi-
sen (2020-02-18), mukaan ohjeella ja mallikappaleella 
tai -tilkulla on suuri vaikutus langan myyntiin. Jos 
myynnissä olevalle langalle on olemassa ohje myymä-
lässä, käsityölehdessä tai muussa lehdessä tai 
netissä, on lankaa huomattavasti helpompi 
myydä. Myös langasta neulottu tilkku tai esi-
merkiksi villasukka tai pipo antaa paremman 
kuvan langan ominaisuuksista kuin lankakerä. 
Jotkut langat saattavat näyttää aluksi huo-
noilta, mutta neulottuina alkavatkin näyttää 
hienoilta. Mallikappaleet myös houkuttelevat 
neulomaan kyseisen tuotteen itse. (Hämäläi-
nen 2020-02-18.)

Myymälässä olevat ohjeet tulevat pääasiassa 
lankojen mukana toimittajilta (ks. kuva 2). 
Ohjeet ovat usein alunperin englanniksi tai 
saksaksi. Osa ohjeista on suomennettu toimit-
tajien puolesta ja osa suomennetaan Napissa 
ja Nauhassa itse. Ohjeita myymälään laaditaan 
myös soveltaen jonkin neuleen pohjalta ja 
muutamia ohjeita on saatu asiakkailta. Val-
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miiksi suomennettuina ohjeita ei kuitenkaan tule liikkeeseen paljoa ja usein niissä voi 
suomen kieli olla heikohkoa. Monet liikkeen ohjeista, etenkin asiakkailta saadut ohjeet, 
taas ovat monisivuisia, mikä tekee niistä vaikeasti seurattavia. 
(Hämäläinen 2020-02-18.)

Neulelankoja hakevat asiakkaat tulevat myymälään useimmiten ohjeen kanssa hake-
maan työhönsä sopivaa lankaa. Asiakkaat löytävät ohjeita käsityölehdistä ja netistä 
muun muassa blogikirjoituksista ja Pinterestin kautta. Nykyään ohjeita kysytäänkin 
liikkeestä vähemmän kuin ennen. Liikkeessä olevia ohjeita hyödynnetään silti paljon, 
etenkin jos kyseessä on hyvä perusohje jollekin langalle. Asiakkaat pitävät täsmällisistä 
ohjeista, joiden kanssa ei tarvitse enää miettiä millaisia puikkoja, lankoja tai värejä työ-
hön tarvitsee. (Hämäläinen, 2020-02-18.)

3.2 Asiakkaiden suosikit

Napin ja Nauhan neulovien asiakkaiden suosiossa ovat olleet mm. Niina Laitisen suk-
kaohjeet ja -kirjat ja Jonna Nordstömin JonSukat. Paljon on myös tehty erilaisia huive-
ja ja pipoja. Esimerkiksi neulojien ja virkkaajien Ravelry-sivustolta löytyvää Oslo Hat 
-pipo-ohjetta on käytetty paljon. Suosiossa ovat myös olleet islantilaistyyliset neuleet. 
(Hämäläinen, 2020-02-18). (Ks. kuva 3.)

Ohjeissa näkyy kiinnostus niin yksinkertaisiin asusteisiin kuin halu tehdä jotain vaati-
vampaa. Hyvät perusohjeet ovat aina haluttuja ja erikoisemmat taidonnäytteet tarjoavat 
kokeneille neulojille uusia haasteita. Kirjoneuleissa kiinnostusta löytyy niin uusiin kuin 
perinteisempiinkin kuvioihin. Asusteet ovat monelle neulojalle mieluisimpia töitä, sillä 
ne valmistuvat nopeasti eikä niihin tarvitse varata paljoa lankaa.

Kuva 3: Suosituimpien neuleohjeiden joukosta löytyy paljon kirjoneuleita sekä asusteita. 
1. Metsäretket, Niina Lahtinen Designs. 2. Tintit, Niina Lahtinen Designs. 3. JonSukat, 
Facebook. 4. The Oslo Hat, Ravelry. 5. Islantilaisneule, Kalastajan vaimo.

1.

2.

3.

4.
5.



12

4. LANGASTA NEULEEKSI

Kuva 4: Opinnäytetyöprosessi (Laurila 2020.)

Yllä olevassa kuvassa (ks. kuva 4) olen havainnollistanut opinnäytetyöprosessiani. Ala-
reunassa on “villakasa” kuvaamassa työssä käyttämiäni tietoja ja taitoja, kuten Napista 
ja Nauhasta saamani tieto ja aiempi kokemukseni neulonnasta. Lisäksi työhön ja sen 
suunnitteluun vaikuttavat muun muassa saatavilla olevat langat, oma estetiikantajuni ja 
tyylini sekä inspiraationlähteeni. Tästä kasasta lähdin ideoimisvaiheessa erottelemaan 
sopivia “säikeitä”, joista punoutui lankoja eli erilaisia ideoita toteutettavaksi työksi. 
Suunnitteluvaiheessa suunnitelmat selkeytyivät ja langat kerittiin keriksi. Toteutetta-
vaksi valitsin parhaan “lankakerän” ja sitä käyttäen valmistin työni. Työn lopputulok-
sena valmistuivat pipo, lapaset ja neuleohjeet. Lopuksi pyysin palautetta työstäni. Työn 
toteuttamisesta, valmiista lopputuloksesta ja palautteesta opin uusia asioita, joita niistä 
lähtevät säikeet edustavat. Nämä säikeet liittyvät osaksi tietojen ja taitojen villakasaa ja 
voin hyödyntää niitä tulevissa töissäni.
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4.1 Suunnittelun lähtökohdat

Työni lähti käyntiin keskustelemalla Napin ja Nauhan omistajan, Heli Hämäläisen 
kanssa. Häntä haastattelemalla sain tietoa siitä, millaiset ohjeet ja neulemallit olisivat 
kiinnostavia ja mille olisi liikkeessä kysyntää (ks. luku 3). Neuleasusteiden suunnitteluun 
hyödynsin haastattelusta saamani tiedon lisäksi luonnollisesti oman neulontaharrastuk-
seni kautta saamaani kokemusta.

Malleja lähdin suunnittelemaan kirjoneuleiksi, sillä ne ovat olleet neulojien suosiossa ja 
kirjoneule on mielestäni helppo tapa lähteä neulomaan kuviota. Sovimme yhdessä Hä-
mäläisen kanssa, että suunnittelen asusteita ja valitsimme pipon ja lapaset, koska niille 
on myymälässä aina kysyntää, sillä pienet työt usein kiinnostavat asiakkaita enemmän 
kuin suuritöiset vaatteet. Sovimme, että tästä kahden osan asustesetistä tulee kevätkäyt-
töön suunniteltu, sillä se sopi ajankohdan puolesta parhaiten. Mallikappaleet asetettai-
siin näytille ja ohjeet olisivat saatavilla helmikuun puolesta välistä lähtien.

Tavoitteenani oli luoda neulemalleja, joita olisi helppo monen asiakkaan toteuttaa sekä 
laatia mahdollisimman selkeät ja informatiiviset ohjeet. Haastattelun lisäksi suunnit-
telussa hyödynsin luonnostelua, mallitilkkujen neulontaa, tietokonemallinnusta sekä 
koeneulontaa. Apua suunnitteluun sain myös olemassa olevista neuleohjeista, joihin 
vertasin omaa malliani.

4.2 Lankavalinta

Langaksi valikoitui Schachenmayr Merino Extrafine 120 
-merinovillalanka. Merinovilla ei kutita herkimmänkään 
ihoa, minkä vuoksi se valittiin suunniteltavien asusteiden 
langaksi. Etenkin pipossa kutiamattomuus on monelle 
tärkeä ominaisuus. Merinovilla saadaan merinolampaista ja 
se on laadultaan hienoa villaa eli yksi kuitu on halkaisijal-
taan 14-23 µm (Räisänen, Rissanen, Parviainen ja Suonsilta 
2017, 48). Nämä kuidut ovatkin esimerkiksi suomenlam-
paanvillaa selvästi ohuempia ja pehmeämpiä.

Jotta lankoihin saadaan lujuutta ja paksuutta, lankaa kerra-
taan. Kertaaminen tarkoittaa kahden tai useamman lan-
kasäikeen liittämistä yhteen kertauskierteellä. Kerrattuja 
lankoja voidaan myös kerrata yhteen, jolloin langasta tulee 
kertokerrattua. Schachenmayr Merino -lanka on kertoker-
rattua lankaa (ks. kuva 5). Langassa on seitsemän kahden 
säikeen kerrattua lankaa kerrattuna yhteen. (Räisänen ym. 
2017, 106-107.)Kuva 5: Schachenmayr Merino 

Extrafine 120. (Laurila 2020.)
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Säikeitä yhdistävien kierteiden kovuudella on myös vaikutusta langan ominaisuuksiin. 
Kovakierteinen lanka on lieväkierteistä vahvempaa ja kestää paremmin hankausta. Työ-
höni valittu merinolanka taas on lieväkierteistä, mikä saa sen tuntumaan pehmeältä ja 
näyttämään kiiltävältä. Toisaalta lanka on heikompaa, nyppyyntyy helpommin eikä kestä 
niin hyvin hankausta. (Räisänen ym. 2017, 108.) Lanka sopii siis käytettäväksi asustei-
siin ja vaatteisiin, joihin ei kohdistu suurta hankausta. 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -langasta on saatavilla kymmeniä eri värejä, mikä 
antaa valtavasti mahdollisuuksia kirjoneuleiden toteuttamiseen. Mallikappaleiden vä-
reiksi päätin ottaa keltaisen ja valkoisen, sillä värit sopivat mielestäni niin kevääseen 
kuin Napin ja Nauhan ilmeeseen. Alussa ajatuksena oli käyttää asusteisiin myös vaale-
anpunaista, mutta lopullinen kuvio näytti mielestäni paremmalta kaksivärisenä. Näin ei 
myöskään asiakkaan tarvitse ostaa lankaa kolmea eri väriä pieneen työhön ja lankaa jää 
yli selvästi vähemmän.

4.3 Kuvion suunnittelu

Suunnittelun aloitin kuvioista, sillä sen koko vaikuttaa työn loppulliseen silmukkamää-
rään. Olisin voinut aloittaa myös määrittämällä silmukkamäärän ja suunnitella kuvion 
siihen sopivaksi, mutta en halunnut rajoittaa kuviotani tiettyyn silmukkamäärään vielä 
tässä vaiheessa. Pientä säätämistä tämän suhteen tulisi joka tapauksessa olemaan.

Ideoinnin aloitin piirtämällä ruutupaperille erilaisia kuvioita (ks. kuva 6). Ruutupaperil-
le suunnitteleminen on itselleni helpoin ja nopein tapa saada eri kuvioaiheita luonnos-
teltua. Piirtämällä kuvioita ruutu ruudulta pystyn samanaikaisesti näkemään vapaata 
piirtämistä paremmin, miltä kuvio tulisi näyttämään neulepinnassa. 

Kuva 6: Kuvioiden ideointia ruutupaperilla. (Laurila 2020.)
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Luonnostelun rinnalla neuloin myös mallitilkkuja, joista näkyi langan käyttäytyminen 
neuleessa ja silmukkarakenteen ulkonäkö. Tilkuissa kuviot tulivat esille sellaisina kuin 
ne lopullisessa työssä tulisivat olemaan. Piirrosten ja tilkkujen pohjalta valitsimme Hä-
mäläisen kanssa kiinnostavimmat ideat, joita lähdin kehittämään eteenpäin tietokoneel-
la mallintamalla.

Suunnittelu jatkui neulepintoja mallintavalla Kaledo Knit -ohjelmalla. Kuvioista valitsin 
parhaat, joista tein Adobe Illustrator -ohjelmalla mallikuvat (ks. kuva 7). Tietokoneella 
mallintamalla näkee työn kokonaisilmeen ja pystyy helposti vertailemaan vaihtoehtoja. 
Mallitilkuista oli myös hyötyä mallintamisessa, sillä niistä pystyin tarkistamaan, että 
tekemäni mallinnus vastasi mahdollisimman paljon todellista neulosta. 

Kuva 7: Neuleiden mallinnusta Kaledo Knit- ja Adobe Illustrator -ohjelmilla. Asusteisiin valittiin 
kuvio, joka on kuvassa ylävasemmalla. (Laurila 2020.)

Sovimme taas tapaamisen Hämäläisen kanssa ja yhdessä Napin ja Nauhan henkilökun-
nan kanssa valitsimme asusteisiin lopullisen kuvion. Toteutettavaksi kuvioksi valitsim-
me yksimielisesti apilaa tai kukkaa muistuttavan ruutukuvion, sillä se oli kuvio, josta 
kaikki pitivät eniten ja uskoimme sen miellyttävän myös useimpia asiakkaita.
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Värit vaihtuvat kuviossa usein, jotta sitä olisi helppo neuloa ja nurjalle ei muodostuisi 
liian pitkiä lankalenkkejä (ks. kuva 8, s. 16). Pitkät juoksut neuleen nurjalla puolella kun 
vaativat enemmän huomiota, sillä niitä joutuu matkan varrella kiertämään neulottavan 
langan ympäri, jotta lopputuloksesta saa siistin.

Kuva 8: Kuvio edestä ja takaa. Kuviossa on enintään 5 silmukkaa peräkkäin samaa väriä etteivät 
lankalenkit nurjalla kasva liian pitkiksi. (Laurila 2020.)

Mallitilkkujen neulominen on kuvion testaamisen lisäksi tarpeen neuletiheyden mää-
rittämisessä. Tilkusta lasketaan 10 cm x 10 cm alueelta silmukoiden ja kerrosten määrä. 
Näin saadaan tietää, kuinka paljon silmukoita työhön tarvitsee. Tässä työssä kymmentä 
neliösenttimetriä vastasi 24 silmukkaa ja 27 kerrosta. Kuvion mallikerran ollessa 22 sil-
mukkaa sopivaksi määräksi silmukoita pipoon sain 110, jolloin pipon leveydeksi tuli 46 
senttiä. Lapasia varten käänsin kuvion pystysuuntaan, jolloin mallikerran leveys oli 27 
silmukkaa. Jotta kuvio mahtui sopivasti kämmenselkään, rajasin kuvion reunoilta silmu-
koita pois kunnes mallikerta oli 23 silmukkaa leveä.
 

4.4 Mallikappaleet ja neuleohjeet

Kuvion viimeistelyn jälkeen aloitin mallikappaleiden neulomisen. Mallikappaleet neu-
loin kahdesta syystä. Ensinnäkin mallikappaleet tulisivat olemaan Napissa ja Nauhassa 
esillä, jotta asiakkaat näkevät millainen malli on kyseessä ja voisivat halutessaan sovittaa 
niitä. Toiseksi mallikappaleiden neulominen on tarpeen, sillä siten pystyin varmista-
maan, että ohje toimii ja näyttää hyvältä. Myös muutoksia tulee yleensä aina. Esimer-
kiksi pipoon jouduin tekemään päälaen kavennukset useampaan kertaan, että sain sen 
näyttämään luontevalta. Samoin lapasten kärjen sain näyttämään halutunlaiselta ko-
keilemalla erilaisia vaihtoehtoja kaventaa silmukoita. Neuloessani pystyin myös tarkis-
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tamaan, että ohjeeni ovat tarpeeksi kattavia ja että niistä tulee selkeästi esille joka työn 
vaihe. Mallikappaleista sain myös selville paljon lankaa työhön kuluu.

Mallikappaleiden lisäksi kuviolla neulottiin mallitilkkuja keväisillä pastellisävyillä. Tilk-
kujen tarkoituksena on antaa asiakkaille lisää mahdollisesti kiinnostavia värivaihtoeh-
toja työn toteuttamiseen mallikappaleessa olevan värin lisäksi. Vaikka omaan työhönsä 
asiakas voi halutessaan valita minkä tahansa lukuisista langan tarjoamista värivaihto-
ehdoista, on usein helpompi valita väri rajatuista vaihtoehdoista. Mallikappaleiden värit 
monesti ovatkin juuri niitä myydyimpiä värejä (Hämäläinen 2020-02-18).

Neuleet viimeistelin kevyesti prässäämällä. Prässäys tapahtuu kostean harson läpi si-
litysraudalla kevyesti painamalla. Kuuma höyry saa langan kuidut avautumaan ja sil-
mukat asettumaan nätisti paikoilleen; neulepinnasta tulee tasaisempi ja kirjoneuleessa 
kuvio pääsee paremmin esille. Toinen vaihtoehto tehdä viimeistely on höyryttäminen. 
Höyrytys tehdään kuljettamalla silitysrautaa neulepinnan päällä, jolloin höyry silottaa 
neuleen pintaa. Höyryttäminen on prässäystä hellävaraisempaa, mutta olen huomannut 
ettei kevyt prässääminenkään vahingoita neuletta. Neuletta ei useinkaan tarvitse tämän 
jälkeen silittää, sillä neuleet harvoin rypistyvät ja oikenevat helposti.

Ohjeiden pohjat tein Adoben InDesign -taitto-ohjelmalla. Pohjaan tuli itse kirjallisen oh-
jeen lisäksi kuva valmiista neuletyöstä ja kaaviokuva kirjoneulekuviosta. Usein kaavioksi 
riittää, että piirretään kuviosta yksi mallikerta ruudukon muotoon. Kirjoneuleissa ruudut 
on väritetty kirjoneuleen väreillä ja yksi ruutu vastaa yhtä silmukkaa. Pipon ohjeeseen 
tein tällaisen yhden mallikerran ruudukon, mutta lapasten ohjeeseen tein kaaviokuvan 
koko lapaseen, koska lapasen ja peukalon kärjessä mallikerta ei ole enää kokonainen. 

Kuvat ovat mielestäni tärkeä osa ohjetta, sillä niiden avulla voi epäselvästäkin ohjees-
ta saada selvää. Kuvasta kun pystyy näkemään, millainen lopputuloksesta on tarkoitus 
tulla. Kirjoneuleissa kaaviokuvat toki ovat muutenkin pakollisia, sillä ilman niitä kuvion 
neulominen olisi mahdotonta. Ilman tekstiäkin voi pärjätä, sillä tottunut neuloja voi jo 
pelkän kuvan tai kaavion avulla toteuttaa haluamansa työn. Varsinkin jos kyseessä on 
kirjoneule, on kuvasta helppo nähdä miten kuvio etenee. Tätä mahdollisuutta olen itse-
kin muutaman kerran hyödyntänyt.

Ohjetta kirjoittaessa haastavinta on saada ohjeesta ymmärrettävä; monet asiat kun olisi 
helpompi vain näyttää. Kirjoittaessa täytyykin olla tarkkana, sillä helposti tulee kirjoitta-
neeksi jotakin, jonka vain itse ymmärtää tai sitten selityksestä tulee liian pitkä. Jotta oh-
jeesta ei tulisi turhan monimutkaista, vaan selkeä ja helposti luettava, pyrinkin tiiviiseen 
ilmaisuun mitään tärkeää pois jättämättä. Ohjeiden täytyi silti olla kattavia, jotta neuloja 
löytää siitä kaiken tarvitsemansa tiedon työn tekemiseen. Ohjeissa yleensä käytetään-
kin tilan säästämiseksi yleisiä neulonnan termejä ja lyhenteitä, kuten s=silmukka, o= 
oikein neulottu silmukka ja n=nurja silmukka. Mitä vähemmän ohjeessa on tekstiä, sitä 
helpompi on löytää tarvitsemansa kohta huomion kohdistuessa välillä työhön ja välillä 
ohjeeseen. 
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Tiiviistä muodosta on myös hyötyä neuleohjeiden 
ollessa jaettavia irtokappaleita; asiakkaalle tarvit-
see tulostaa vain yksi sivu monen sijasta.

Kun ohjeet ja mallikappaleet olivat valmiit, vein 
ne Napin ja Nauhan myymälään, jossa ne laitettiin 
esille merinolankojen viereen (ks. kuva 9). Ohjeen 
saa halutessaan mukaansa, kun ostaa ohjeen lan-
kaa.

4.5 Kevättalven kukat -neuleasusteet

Inspiraatio tähän kuvioon lähti Napin ja Nauhan kotoisasta tunnelmasta ja myymälän lanka- ja 
nappihyllyistä. Niissä lankakerien ja nappien pyöreät muodot yhdistyvät hyllyjen suoriin kulmiin. 
Siitä lähti ajatus yhdistää pehmeitä ja kovia muotoja rinnakkain, joita lähdin sommittelemaan 
ruutupaperilla. Halusin tuoda kuvioon kodikkuutta ja lähdin viemään kuviota kukkamaiseen suun-
taan. Kuviossa näkyy myös vaikutteita perinteisistä kirjoneulekuvioista.

Kevättalven kukat -nimi lähti ajatuksesta luovuuden kukkimisesta. Asusteissa kukkii luovuus, kun 
oikeat kukat vielä odottavat hangen alla vuoroaan. Kevättalvi viittaa kuvion syntyajankohtaan. 

Kuva 9: Valmiit mallikappaleet sekä ohjeet esillä 
Napin ja Nauhan myymälässä. (Laurila 2020.)



19Kevättalven kukat -neulesetti

Kuva 10: Kevättalven kukat -kollaasi 1 (Laurila 2020.)
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Kuva 11: Kevättalven kukat -kollaasi 2 (Laurila 2020.)
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Kevättalven kukat -pipo

Malli: Miisa Laurila
Koko: Yksi koko, päänymp. n. 46 cm
Lanka: Schachenmayr Merino 120
n. 50g keltaista 10123 ja n. 50g valkoista 00102
Puikot: 50 cm pyöropuikot nro 3-4,
sukkapuikot nro 3-4
Tiheys: 10x10cm = 24 s ja 27 krs

Luo pyöröpuikoille 108 silmukkaa keltaisella 
ja neulo “2 oikein, 2 nurin” -joustinneuletta 
12 kerrosta (n. 4cm). Neulo yksi kerros sileää 
ja lisää kerroksen aikana 2 silmukkaa. Lisää 
silmukat nostaen lanka silmukoiden välistä 
kiertäen. 
Neulo kirjoneuleen kuvion mukaan kerrokset 
1-27 ja jatka kuvion jälkeen keltaisella. Kun 
olet neulonut kuvion jälkeen 4 kerrosta tai 
työn korkeus on n.16-17 cm, aloita kaventam-
inen.

Kavennukset: 
1: Neulo joka 10. ja 11. silmukka oikein yhteen.
2: Neulo 4 kerrosta ilman kavennuksia.
3: Neulo joka 9. ja 10. s yhteen.
4: Neulo 3 kerrosta ilman kavennuksia.
5: Neulo joka 8. ja 9. s yhteen.
6: Neulo 2 kerrosta ilman kavennuksia.
7: Neulo joka 7. ja 8. s yhteen.
8: Neulo yksi kerros ilman kavennuksia.
9: Neulo joka 6. ja 7. s yhteen.
10: Neulo joka 5. ja 6. s yhteen. Vaihda 
työhön sukkapuikot.
11: Neulo joka 4. ja 5. s yhteen.
12: Neulo 2 s oikein yhteen koko kerroksen 
ajan.

Katkaise ja vedä lanka loppujen silmukoiden 
läpi ja päättele nurjalle. Viimeistele pipo höy-
ryttämällä tai prässäämällä kevyesti. Halutes-
sasi tee valkoisella langalla halkaisijaltaan 
n.6-7 cm kokoinen tupsu ja kiinnitä päälaelle.

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

22 s mallikerta toistuu 5 kertaa

PIPON OHJE 1/1

Kuva 12: Pipon ohje (Laurila 2020.)
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Kevättalven kukat -lapaset

Malli: Miisa Laurila

Koko: Yksi koko, leveys n.19cm, pituus n. 24cm

Lanka: Schachenmayr Merino 120

50g keltaista 10123 ja 50g valkoista 00102

Puikot: sukkapuikot nro 3-4
Tiheys: 10x10cm = 24 s ja 27 krs

Luo 48 silmukkaa ja jaa neljälle puikolle. Neulo sul-
jettuna neuleena “2 oikein, 2 nurin” -joustinneuletta 
12 kerrosta. Siirrä yksi silmukka 2. puikon lopusta 3:lle 
puikolle ja neulo kirjoneuletta kuvion mukaan.

Kun olet neulonut kirjoneuletta 17 kerrosta merkitse 
seuraavalla kierroksella peukaloaukko seuraavasti:
Vasen lapanen: Neulo 1. puikko normaalisti. Neulo 
2. puikon alusta 3 s ja neulo seuraavat 7 s erivärisellä 
langalla. Siirrä erivärisellä langalla tehdyt silmukat 
takaisin vasemmalle puikolle. Neulo puikko ja kierros 
loppuun kuvion mukaan.
Oikea lapanen: Neulo 1 s ja neulo seuraavat 7 s 
erivärisellä langalla. Siirrä erivärisellä langalla tehdyt 
silmukat takaisin vasemmalle puikolle. Neulo puikko 
ja kierros loppuun kuvion mukaan.

Aloita kärkikavennukset kun olet neulonut kirjoneu-
letta 41 kerrosta: 
Neulo 1. ja 3. puikon alussa yksi s oikein ja tee yliveto-
kavennus ja neulo 2. ja 4. puikon lopussa 2 s oikein 
yhteen ja neulo 1 s. Jatka kunnes jäljellä on 12 s.

Viimeinen kierros: 
Puikot 1 ja 2: Siirrä 1. puikon silmukat 2. puikolle. Neu-
lo valkoisella langalla 1 s oikein ja tee 2 ylivetokaven-
nusta, neulo 1 s oikein. 
Puikko 3: Neulo 1 s oikein, tee ylivetokavennus ja 
neulo 1 s oikein.
Puikko 4: Neulo 2 oikein yhteen ja neulo 1 s oikein.
Katkaise lanka ja vedä loppujen silmukoiden läpi. 

Päättele langat nurjalle. Viimeistele lapaset höyryt-
tämällä tai prässäämällä kevyesti.

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

peukalo
Peukalo:
Poimi peukaloaukon silmukat ja poimi aukon 
molemmista reunoista 2 silmukkaa lisää = 18 
s. Jaa kolmelle puikolle ja neulo kirjoneuletta 
peukalon kuvion mukaan. Kun olet neulonut 14 
kerrosta aloita kaventaminen. Neulo joka puikon 
lopusssa 2 s oikein yhteen kunnes jäljellä on 6 
silmukkaa. Katkaise lanka ja vedä silmukoiden 
läpi.

LAPASTEN OHJE 1/2

Kuva 13: Lapasten ohjeen ensimmäinen sivu. (Laurila 2020.)
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puikot 3 ja 4 puikot 1 ja 2

51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

LAPASTEN OHJE 2/2

Kuva 14: Ohjeen toisella sivulla on kirjoneulekaavio koko lapasen pituudelle. (Laurila 2020.)
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5. LANKOJEN PÄÄTTELY

Työn valmistuttua on aika pujotella langanpäät piiloon neuleen sisään, höyryttää neule 
ja ihastella lopputulosta. Samoin joka prosessin näkee kunnolla vasta kun sen on mieles-
sään käsitellyt ja kauempaa katsellut. Niin neuleissa kuin muissakin töissä, muilta saatu 
palaute auttaa näkemään omasta työstä uusia puolia.

5.1 Palaute

Palautetta sain Napin ja Nauhan omistajalta Heli Hämäläiseltä ja kolmelta lähipiirini 
neulojalta. 

Tarkoitus oli kerätä palautetta myös Napin ja Nauhan asiakkailta, mutta kukaan ei vas-
tannut myymälään jättämiini lomakkeisiin (kts. Liite 1). Isoin syy tähän oli koronavirus-
pandemian aiheuttama poikkeustilanne. Asiakkaita kävi liikkeessä vain pieni osa nor-
maaliin verrattuna ja kukaan ei ymmärrettävästi halunnut koskea mihinkään, mihin ei 
ollut pakko. Ohjeitani oli myymälässä asiakkaille maaliskuun loppuun mennessä annettu 
kolme kappaletta, kaksi pipon ja yksi lapasten ohje. (Hämäläinen 2020-04-07.)

Heli Hämäläisen mielestä suunnittelemastani mallista tuli kaunis ja mielenkiintoinen. 
Hän piti myös ohjeista sanoen niiden olevan hyvin jäsenneltyjä ja sopivan tiiviitä. Oh-
jeiden kuvat ja kaaviot olivat hänen mukaansa selkeitä ja ohjeiden mukaan työn toteut-
taminen myös asiakkaille helppoa. Myös mallitilkut olivat hyvä lisä mallikappaleiden 
lisäksi. Hämäläisen mukaan myös asiakkaat olivat pitäneet mallista ja ihastelleet mal-
likappaleita, vaikka kukaan ei palautetta kirjallisesti ollutkaan antanut. (Hämäläinen 
2020-04-07.)

Hän myös ehdotti, että työtäni voisi jatkossa kehittää sarjomalla pipoon myös isomman 
koon, sillä nykyinen koko sopii lähinnä pienempään päähän. Ohjetta voisi myös kokeilla 
tehdä paksummalla langalla, jolloin piposta tulisi isompi. Lapasten koko oli hyvä, mutta 
resoria olisi voinut olla pidemmästikin. (Hämäläinen 2020-04-07.)

Ohjeilla ja mallikappaleilla ei toistaiseksi ollut ollut vaikutusta lankojen myyntiin. Syitä 
tähän olivat kevään tulo sekä leuto sää. Pipon ja lapasten ohjeet kiinnostavat asiakkaita 
syksyisin ja talvisin selvästi enemmän. Ohjeet ja mallikappaleet laitetaankin esille taas 
syksyn tullen ja Hämäläinen uskoo niillä silloin olevan paljon kysyntää. Ohjeet saatetaan 
myös laittaa tulevaisuudessa Napin ja Nauhan uuteen, alkuvuodesta auenneeseen verk-
kokauppaan. (Hämäläinen 2020-04-07.)
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Kysyin palautetta myös kolmelta tuntemaltani neulonnan harrastajalta. Yksi heistä 
neuloi sekä pipon että lapaset ja kaksi neulojaa neuloivat lapaset. He kaikki kertoivat 
pitäneensä asusteiden muodosta sekä kuviosta. Kuvio miellettiin kauniiksi ja helpoksi 
toteuttaa. Ohjeet olivat heidän mielestään selkeitä ja helppoja ymmärtää. Niitä oli help-
po seurata ja neulojat uskoivat myös neulontaa aloittelevien tai kirjoneuleita ensi kertaa 
tekevien pystyvän seuraamaan ohjeita vaivatta. Yksi heistä kertoi neulovansa myöhem-
min myös pipon.

Neulojat käyttivät lapasten tekoon ohjeen langan sijasta muita lankoja. Käytössä oli ai-
nakin Novitan Seitsemän Veljestä ja Nalle -lankoja sekä omista varastoista löytyneitä ke-
rien loppuja. Langan vaihtaminen Seitsemän Veljestä -lankaan ei juurikaan vaikuttanut 
lapasten kokoon tai mallin muotoon. Nalle-lanka taas on ohuempaa, mikä teki lapasista 
pienehköt. 

Langan vaihtaminen näkyi lapasten tekstuurissa ja ulkonäössä. Samoin kuin lanka niin 
myös lapaset olivat merinovillaisia karheampia ja himmeämpikiiltoisia. Lankavalinnalla 
on myös merkitystä lapasen kulutuksenkestoon, sillä käytetyt langat olivat vahvikkeel-
lisia, eli lankoja, joissa on villan lisäksi polyesteriä tai polyamidia tekemässä langas-
ta kestävämpää. Vahvikkeelliset langat ovat puhdasta merinovillaa tai villaa parempi 
vaihtoehto silloin, kun haluaa lapasten kestävän aktiivisempiakin arjen askareita, kuten 
haravointia tai lumen lapiointia. 

Yhden neulojan tekemä pipo neulottiin ohjeen langalla, mutta kokoa pienemmillä pui-
koilla neulojan yleensä löysän käsialan takia. Neuloessa kävi ilmi, että puolikin kokoa 
pienemmät puikot olisivat riittäneet, sillä piposta tuli tekemääni mallikappaletta pie-
nempi. Mallin jo ollessa pienehkö tuli kyseisestä piposta paremmin lapselle kuin aikui-
selle sopiva koko. Tästä kuitenkin selvisi, että ohjetta voi soveltaa pienempään päähän 
käyttämällä ohuempia puikkoja tai hieman ohuempaa lankaa mittasuhteiden paljoa 
muuttumatta.

5.2 Pohdintaa

Neulominen on aina tuntunut joltain, jossa olen hyvä. Se on ollut keino tuoda omaa 
osaamistani ja luovuuttani esille. Neulominen on tarjonnut minulle myös rentoutumis-
keinon arjen keskellä. Erityisesti silloin kun tuntuu, ettei muissa töissään oikein edisty, 
neuletyöstä näkee konkreettisesti, kuinka työ valmistuu. Neuloessa aika saattaa vieräh-
tää huomaamatta ja kaiken muun unohtaa hetkeksi kokonaan. Neulontaharrastus on 
tarjonnut myös paljon onnistumisen kokemuksia ja sen myötä luotto omaan osaamiseen 
on kasvanut.
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Vaikka neulonta on minulle tuttu harrastuksena, en ole aiemmin juurikaan malleja 
alusta asti itse suunnitellut ja yhtään ohjetta en ollut aiemmin kirjoittanut. Opinnäytetyö 
oli minulle mahdollisuus viedä harrastuksen kautta saamieni taitoja ammattimaisem-
paan suuntaan ja tekemään ohjeita yleiseen käyttöön. Työn jälkeen minulla on parempi 
käsitys siitä, mitä kaikkea neuleohjeessa on hyvä olla ja kuinka vaikea on joitakin kohtia 
työstä selittää selkeästi ja tiiviisti.

Käyttämäni menetelmät toimivat mielestäni prosessissa hyvin. Haastattelusta sain tietoa 
tukemaan työtäni ja se selkeytti tavoitteitani entisestään. Luonnostelu ja tietokoneella 
mallinnus taas sopivat työn visuaalisuuteen, sillä suunnittelutyö pitkälti keskittyi kuvion 
suunnitteluun mallin ollessa yksinkertainen. Mallitilkku tai useampi on aina hyvä tehdä 
neuletiheyden ja kuvion kokeilemiseksi ja mallikappaleiden koeneulonta on mielestäni 
vaihe, jota ei voi neulemallin ja -ohjeen teossa jättää väliin. Pelkästään toisten ohjeiden 
pohjalta en olisi pystynyt luomaan toimivaa mallia juuri tällä langalla ja juuri tällä ku-
violla. Vastaantulevat vaiheet ja lopputulos on nähtävä, jotta ohjeen pystyy tekemään 
kunnolla.

Lopputuloksena syntyneisiin asusteisiin sekä ohjeisiin olen tyytyväinen. Ne sopivat 
mielestäni hyvin Napin ja Nauhan valikoimiin ja ovat helposti muunnettavissa vaikka 
yksivärisiksi neuleiksi. Suunnittelun alusta lähtien pyrin selkeisiin ja kattaviin ohjeisiin, 
sillä varsinkin uutta opetellessa pitkiin ja monivaiheisisiin ohjeisiin turhautuu ja lyhyis-
tä ohjeista tuntuu välillä ikään kuin puuttuvan jotakin. Mielestäni onnistuin tässä ihan 
hyvin ja lopullisista ohjeista tuli sekä selkeitä että havainnollisia. 

Lapasista tuli hyvän kokoiset ja niihin on helppo myös neulojan halutessaan lisätä pi-
tuutta. Piposta olisi voinut tehdä hiukan suuremman niin, että se olisi sopinut useam-
paan päähän. Mallia suunnitellessa suurensin kuviota jonkin verran, että sain pipoon 
lisää tilaa, mutta sitä olisi voinut muokata vielä hieman lisää. Jos kuvio olisi ollut pie-
nempi ja sen mallikerta muutaman silmukan kokoinen olisi pipoon voinut myös sarjoa 
lisää kokoja. Mallikerran kuitenkin ollessa iso, pipoon olisi tullut jo yhdestä malliker-
rasta liikaa leveyttä lisää. Pienempi kuvio olisi tässä mielessä ollut helpompi, mutta isot 
kuviot silti sopivat mielestäni pipoon paremmin.

Neuleharrastuksesta oli työn tekemisessä paljon apua ja ilman siitä saamaani kokemusta 
en työtä varmasti olisi tästä aiheesta tehnytkään. Oman kokemuksen perusteella esimer-
kiksi tiesin, mitä kirjoneuletta suunnitellessa pitäisi ottaa huomioon. Tiesin, millainen 
kuvio olisi helppo myös kirjoneuletta aloittavalle ja tiesin jo luonnostellessa millainen 
kuvio toimisi neulepinnassa ja millainen ei. Uutta olikin yhteistyössä toimiminen ja niin 
sanotusti “ulkopuolisen” ottaminen mukaan omaan suunnitteluprosessiin. Miten esitellä 
ideani muille ja kuinka työssä tulisi edetä? Yleensä itselle suunnitellessa tulevan neuleen 
kuvio ja malli hahmottuvat mielessä jo yksinkertaisen piirroksen pohjalta. Yhteistyötä 
tehdessä omat ideat ja suunnitelmat oli tuotava esille eri tavalla. Myös ohjeita laatiessa 
täytyi miettiä kuinka muut neulojat mahdollisesti ohjeen näkevät ja ymmärtävät.
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Asiakkailta olisi ollut kiva saada palautetta ja tietää, mitä he olivat mallista mieltä. Saa-
mastani palautteesta päätellen malli, kuvio ja ohjeet kuitenkin olivat onnistuneet. Työn 
olisi voinut ajoittaa hieman aikaisempaan ajankohtaan, jotta se olisi herättänyt enem-
män kiinnostusta asiakkaissa. Malli 
laitetaankin esille taas syksyllä ja sille on 
varmasti silloin enemmän neulojia.

Yhteistyö Napin ja Nauhan kanssa jat-
kuu myös opinnäytetyön jälkeen. Opin-
näytetyössä suunnittelemani kuvion 
käyttöä jatkan sukkaohjeen muodossa 
(ks. kuva 15)  ja soveltamalla pipon 
ohjetta paksummalle langalle Hämäläi-
sen ehdotuksen mukaan. Jatkossa tulen 
mahdollisesti suunnittelemaan myös 
muita ohjeita Napin ja Nauhan valikoi-
miin ja neuleiden suunnittelua jatkan 
ehdottomasti muutenkin.  Yhteistyö on 
antanut mahdollisuuden saada omia 
neuleita esille ensimmäistä kertaa ja 
on ollut ilo huomata kuinka oma työ on 
otettu vastaan.

Kuva 15: Suunnittelemani kuvio pääsi myös sukkiin. 
(Laurila 2020.)
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Kevättalven kukat -neuleohjeet

Ympyröi sopivat vastausvaihtoehdot.

1: Harrastatko neulomista            kyllä / en / silloin tällöin

2: Neuloisin/ haluaisin ohjeen mukaan tehdyt      pipon / lapaset /   
        en kumpaakaan

2a. Käyttäisin ohjetta, koska             pidän kuviosta / pidän sen väreistä /  
                 tarvitsen pipon, lapaset / 
muu__________

2b. En käyttäisi ohjetta, koska         en pidä kuviosta / en pidä väreistä /  
      ohje on vaikea / muu___________

3. Pipon/lapasten kuvio on mielestäni    kaunis / ok / raikas / perinteinen / 
                           muu______________

4. Ohje on mielestäni                 helppo ymmärtää / vaatii keskittymistä /  
                                                       vaikeaselkoinen

5. Mallit ovat mielestäni             helppoja / keskivaikeita / haastavia

6. Mitä muuta haluaisit sanoa ohjeesta tai mallista:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________

Kiitos vastauksistasi!

Kevättalven kukat -neuleohjeet

Ympyröi sopivat vastausvaihtoehdot.

1: Harrastatko neulomista            kyllä / en / silloin tällöin

2: Neuloisin/ haluaisin ohjeen mukaan tehdyt      pipon / lapaset /   
        en kumpaakaan

2a. Käyttäisin ohjetta, koska             pidän kuviosta / pidän sen väreistä /  
                 tarvitsen pipon, lapaset / 
muu__________

2b. En käyttäisi ohjetta, koska         en pidä kuviosta / en pidä väreistä /  
      ohje on vaikea / muu___________

3. Pipon/lapasten kuvio on mielestäni    kaunis / ok / raikas / perinteinen / 
                           muu______________

4. Ohje on mielestäni                 helppo ymmärtää / vaatii keskittymistä /  
                                                       vaikeaselkoinen

5. Mallit ovat mielestäni             helppoja / keskivaikeita / haastavia

6. Mitä muuta haluaisit sanoa ohjeesta tai mallista:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________

Kiitos vastauksistasi!

LIITE 1: 

Palautelomake


