APUPUPU

Apupupu on erityinen auttaja kriisin keskellä! Apupupu neulotaan
rakkaudella, ja se lohduttaa ikäviä asioita kokenutta lasta. Pupu antaa
tukea sen käpälään tarttuvalle ja tuo iloa päivään.
Kriisiä
pakenevat
lapset
tarvitsevat
nyt
Apupupujen
Tavoitteenamme on antaa jokaiselle vastaanottokeskuksen
Suomeen saapuvalle lapselle oma Apupupu uudeksi ystäväksi.

apua!
kautta

Taiteilija Anu Pensola suunnitteli Apupupun alun perin 2000-luvun alussa
Suomen Punaisen Ristin henkisen tuen ohjelmaa varten ja nyt Apupupujen
työohje
on
päivitetty
SPR
Turun
osaston
aloitteesta.
Apupupulla on ”serkkuja” eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi australialainen Trauma Teddy tekee samaa työtä kuin meidän Apupupumme.
Apupupun voit Varsinais-Suomessa toimittaa mihin tahansa Punaisen
Ristin paikallisosastoon, Kontti-kierrätystavarataloon, Soppi kierrätysputiikkiin (Hämeenlinna) tai suoraan Turun osastoon osoitteeseen
SPR Turun osasto, Kauppiaskatu 12 A 5, 20100 Turku. Turun osasto on
avoinna arkisin klo 10.00-14.00. Mikäli haluat sopia jonkin muun
toimitusajan, ole yhteydessä meihin apupupu@sprturku.fi. SPR Turun
osasto toimittaa Varsinais-Suomen alueella Apupuput kootusti vastaanottokeskukseen jaettavaksi lapsille. Apupupuja voi toimittaa osastoihin
aina 31.5.2022 asti.
Liitä Apupupusi mukaan erillisellä paperilla sähköpostiosoitteesi, jotta
voimme myöhemmin kiittää sinua ja lähettää tietoa Apupupujen
auttamistyöstä uutiskirjeen muodossa.
Mikäli kaikki Apupuput eivät löydä omaa autettavaa lasta vastaanottokeskusten kautta, pupuja voidaan lahjoittaa kriisin keskellä elävien
lasten auttamiseksi esimerkiksi Punaisen Ristin kotimaan avun toiminnan
kautta.
Apupupujen työohjeen ja mallin omistaa Anu Pensola (Instagram:
@anupen_villisiipi). Työohjeen tai sen mukaisesti tehtyjen Apupupujen
myynti on kielletty. Apupupuja voi vain antaa ja saada.

APUPUPU 2022

KORVAT
Seuraavalla kerroksella neulo 8 s, päättele pään keskeltä 4 s,
neulo 16 s ja päättele taas 4 s. Neulo loput 8 s.
Neulo nyt ensimmäistä korvaa pyörönä (4 s/puikko) 10 krs ja
seuraavalla kerroksella kavenna seuraavasti: 1 ja 3 puikon
alussa neulo ylivetokavennus ja 2 ja 4 puikon lopussa neulo 2
s oikein yhteen.
Neulo seuraava kerros ilman kavennuksia. Ja sitten taas seuraavalla kerroksella kavennukset kuten aiemmin.
Seuraavalla kerroksella neulo kaikilla puikoilla 2 s yhteen,
katkaise sitten lanka ja vedä se silmukoiden läpi. Kiristä ja
päättele.
Neulo toinen korva samalla tavalla.

Uudistettu ohje
Anu Pensola
TARVIKKEET
Pupulangaksi parhaiten sopii pesua kestävä sekoitelanka, esimerkiksi sukkalangat ovat hyviä. Voit
neuloa pupun minkä vahvuisesta langasta haluat
sillä puput saavat olla erikokoisia.

• Tarvitset vähintään 4 eriväristä lankaa

(pupulanka, housulanka, paitalanka ja kaulaliina)

• Sukkapuikot 3 mm, 3,5 mm tai 4 mm langan ja
•
•

käsialasi mukaan
Parsinneula
Täytevanua

KÄDET
Poimi paitalangalla kättä varten 16 s käsiaukosta (4 s/ puikko)
Neulo pyörönä 20 krs kuten paitaa.
Vaihda pupulankaan ja neulo 8 krs.
9. krs: *neulo 2 s, neulo 2 s oikein yhteen.*
10. krs: neulo kaikki silmukat ilman kavennuksia
11. krs: *neulo 1 s, neulo 2 s oikein yhteen*
12. krs: *neulo 2 s oikein yhteen* Katkaise sitten lanka ja
vedä silmukoiden läpi. Kiristä ja päättele lanka.
Tee toinen käsi samalla tavalla.
Päättele kaikki langanpäät huolella.
Täyttöaukot jäävät pään keskelle ja jalkojen alapäihin, sekä
pieni aukko haaroihin.
Täytä pupu polyesterivanulla ja kirjo sille iloiset kasvot.
(Kasvot voi kirjoa myös ennen täyttöä). Ompele aukot umpeen jalkapohjista, päälaelta ja haaroista.

Apupupu neulotaan pyöröneuleena jaloista aloittaen.

JALAT ja VARTALO
Luo pupulangalla 20 silmukkaa ja jaa silmukat tasaisesti 5 s per puikko.
Neulo pyörönä 12 krs sileää.
Vaihda housulankaan ja neulo 30 krs sileää.
Siirrä koipi apulangalle tai -puikolle odottamaan ja
neulo toinen samanlainen koipi.
Yhdistä silmukat yhdeksi pyöröneuleeksi (10 silmukkaa/puikko) ja neulo vielä 16 krs housulangalla.
Vaihda paitalankaan ja neulo paitaa 20 krs haluamallasi neuleella (sileää, raitaa, oikeita ja nurjia
kerroksia, kuvioneuletta tms.) Neulo sitten kainalon
kohdalta alkaen tasona 8 krs etukappaletta edestakaisin ja sitten takakappale samoin.

KAULALIINA
Luo 7 s.
Neulo edestakaisin aina oikein, kunnes kaulaliina on noin 30
cm pitkä. Päättele silmukat.
Sido kaulaliina pupun kaulaan ja ompele kaulaliina huolellisesti kiinni niskasta.

Yhdistä neule taas pyöröksi, vaihda pupulankaan ja
neulo pyörönä päätä 20 krs.
Apupupun kuvat: Anu Pensola

