
Neulottu tissi 
Vaikeustaso: keskivaikea 

 
Tarvikkeet: villa- tai puuvillalankaa, 2-3 eri väriä 

4-6 sukkapuikkoa, valitse puikkojen koko langan paksuuden mukaan 

vanua (esim. vanhasta tyynystä) 

 
Tissin päällysosa  
Luo apulangalla 70 silmukkaa. Vaihda rinnan värinen lanka, neulo yksi kerros avonaisena neuleena niin,              
että jaat silmukat sukkapuikoille tasaisesti: 

a) Jos käytössäsi on 6 puikkoa, jaa silmukat viidelle puikolle, kullekin 14 silmukkaa. Kuudes puikko              
jää neulomista varten. (Käytetään tästä neulemallista nimitystä ”viisiö”.)  

b) Jos käytössäsi on 5 puikkoa, jaa silmukat neljälle puikolle: 17, 18, 17, 18 silmukkaa. Viides puikko                
jää neulomista varten. (Tämä ”neliö” on tyypillinen suomalainen neulomistapa.) 

c) Jos käytössäsi on 4 puikkoa, jaa silmukat kolmelle puikolle: 24, 23, 23 silmukkaa. Neljäs puikko                
jää neulomista varten. (Amerikassa neulotaan paljon tällä tavalla ”kolmiona”.) 

Jaon jälkeen yhdistä avoin neule pyöröneuleeksi. Merkitse kerrosten vaihtumiskohta neulemerkillä tai            
lankalenkillä. Neulo sileää, siis koko ajan oikeita silmukoita, noin 16-20 kerrosta. 
 Aloita kavennukset:  

a) Jos neulot ”viisiötä”, neulo jokaisen puikon alussa kaksi silmukkaa oikein yhteen.  
b) Jos neulot ”neliötä”, neulo jokaisen puikon alussa kaksi silmukkaa oikein yhteen.  
c) Jos neulot ”kolmiota”, neulo jokaisen puikon alussa kaksi silmukkaa oikein yhteen sekä jokaisen             

puikon puolivälissä kaksi silmukkaa oikein yhteen.  
Toista kavennuksia joka toisella kerroksella 3-5 kertaa eli neulo yhteensä 6-10 kerrosta. Vaihda             
nännipihan väriseen lankaan. Jatka kavennuksia edelliseen tapaan joka toisella kerroksella. Kun           
silmukoita on yhteensä jäljellä noin 10 kpl, jatka neulomista ilman kavennuksia kunnes nänni on              
mielestäsi sopivan korkuinen. Neulo yksi kavennuskerros niin, että neulot aina 2 silmukkaa oikein yhteen.              
Ei haittaa, jos silmukat eivät mene tasan, neulo silloin viimeinen oikein. Pujota lanka jäljelle jääneiden               
silmukoiden läpi, kiristä, vedä nurjalle puolelle ja päättele.  
 
Tissin pohjaosa  
Pura apulanka ja poimi samalla rinnan värisellä langalla 70 silmukkaa puikoille. Jaa ne samoin kuin               
päällyspuolella. Neulo sileää ja kavenna joka puikon alussa 2 oikein yhteen (jos neulot ”kolmiota”,              
kavenna myös puikon keskikohdassa 2 oikein yhteen). Toista kavennukset joka kerroksella. Kun            
silmukoita on jäljellä yhteensä noin 20-25, katkaise lanka noin 30 cm päästä. Päättele rinnan sisällä olevat                
langat ja täytä rinta vanulla. Pujota lopuksi katkaistu lanka jäljelle jääneiden silmukoiden läpi, kiristä ja               
pujota nurjalle puolelle. 
 
Alkuperäinen ohje: http://www.lcgb.org/shop_knittedbreastpattern.html  
Ohjeen suomennos Tanja Koskinen, jatkomuokkaus eri puikkomäärille Christina Pönkkö 


