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

