
Ankka 
KoKo: Noin 41 cm. 
�
TarviKKeeT: Sirdar Snuggly Snowflake Chunky (100 PES, 25 g = 62 m) -lanka 75 g valkoista 
(630) ja 25 g keltaista (647). Puikot nro 4 tai käsialan mukaan. Hieman sinistä puuvillalan-
kaa silmiin. Vanua täytteeksi.

Helmikuu 2012

Nettiohje

Tiheys: 18 s ja 24 krs = 10 cm. 
sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjal-
la nurin. Nurja puoli on työn oikea puoli, 
voit merkitä sen teipillä. Kappaleet aloite-
taan n krs:lla.
Pohja: Luo 7 s löyhästi ja neulo 2 krs:ta. Li-
sää molemmissa reunoissa 4x1 s joka 2. krs 
= 15 s. Neulo 3 krs. Kavenna molemmissa 
reunoissa 4x1 s joka 2. krs = 7 s. Päätä s:t 
löyhästi.
selKä: Luo valkoisella löyhästi 12 s. Neulo 
sileää neuletta ja lisää takareunassa 3x1 s 
joka 3. krs ja etureunassa 4x1 s joka 2. krs 
(= 19 s). Lisää vielä molemmissa reunoissa 
2x1 s joka 4. krs. Neulo 12 krs ja lisää 1 s 
takareunassa joka 2. krs (= 29 s). Neulo 3 krs 
ja lisää 1 s takareunassa. Päätä pyrstöä var-
ten 5 s takareunassa. Kavenna takareunassa 
6x1 s joka 2. krs ja etureunassa 2x1 s joka 
5. krs (= 17 s). Neulo 4 krs. Kavenna taka-
reunassa 5x1 s joka 2. krs. Neulo 2 krs:ta. 
Kavenna etureunassa 3x1 s joka 2. krs. 
Päätä etureunassa 2 s. Neulo 1 krs.  Päätä 
s:t löyhästi. Neulo toinen samanlainen kpl 
peilikuvaksi.
eTuKaPPale: Luo valkoisella löyhästi 24 s. 
Lisää 5x1 s molemmissa reunoissa joka 2. 
krs. Neulo 2 krs. Lisää 2x1 s joka 4. krs (= 
38). Neulo 22 krs:ta. Kavenna molemmissa 
reunoissa 2x1 s joka 2. krs. Neulo 5 krs:ta. 
Kavenna molemmissa reunoissa 5x1 s joka 
2. krs. Neulo 2 krs:ta. Kavenna 3x1 s joka 2. 
krs. Päätä molemmista reunoista 2 s krs:n 
alussa. Päätä s:t löyhästi.
Pään� oiKea� Puoli: Tee 2 samanlaista 
kpl:tta. Luo 7 s löyhästi valkoisella. Lisää 
3x1 s krs:n viimeiseen s:n joka 2. krs. Lisää 
1 s ensimmäiseen s:n (= etureuna) ja 1 s 
viimeiseen s:n (= sivureuna). Neulo 1 krs. 
Lisää 1x1 s joka 4. krs sivureunassa. Lisää 
2x1s joka 4 krs molemmissa reunoissa. 
Neulo 7 krs:ta. Kavenna molemmista reu-
noista 1 s. Kavenna 2x1 s sivureunassa joka 
2. krs. Kavenna sivureunassa 4x1 s joka krs 
ja samalla etureunassa 2x1 joka 2. krs. Ka-
venna molemmista reunoista 1 s. Neulo 1 
krs. Kavenna 4x1 s joka krs. Päätä loput s:t 
löyhästi. Pään�vasen�puoli: Tee vielä 2 kpl 
kuten edellä, mutta peilikuvana.
siiPien�yläPuoli: Luo valkoisella löyhästi 3 
s. Lisää 1 s ensimmäiseen s:aan (= etureu-
na) ja 1 s viimeiseen saa:n (= takareuna). 
Lisää 1 s etureunaan. Lisää 3x1 s molem-
missa reunoissa joka 3. krs (= 12 s). Luo 3 s 

takareunaan. Lisää 2x1 s takareunaan joka 
3. krs (= 17 s). * Lisää 1 s etureunassa ja luo 
3 s takareunaan. Neulo 4 krs ja lisää 1 s ta-
kareunassa. Neulo 6 krs (= 22 s). Kavenna 
4x1 s takareunassa joka 2. krs. Kavenna 1 s 
etureunassa ja 5x1 s takareunassa (= 12 s). 
Kavenna 3x1 s joka 2. krs molemmissa reu-
noissa ja vielä 3x1 s joka kerroksen alussa 
(= 5 s). Päätä s:t löyhästi. Neulo toinen siipi 
samoin, mutta peilikuvana. 
siiven�sisäPuoli:�Neulo kuten edellä, mut-
ta peilikuvana *-merkkiin saakka. Neulo 10 
s ja päätä 1 s löyhästi, lisää 1 s seuraavaan 
s:n. Neulo etureunasta 7 s, ja ota loput 10 s 
apulangalle odottamaan. Neulo 7 s:llä seu-
raavasti: Kavenna etureunassa 1 s. Neulo 
21 krs ja laita merkki. Lisää 1 s ja kavenna 
1 s etureunassa. Kavenna etureunassa 1 s 
4. krs ja 3x joka 2. krs. Kavenna etureunassa 
1 s. Neulo 3 krs:ta. Päätä s:t löyhästi. Ota 
apulangalta 10 s ja luo takareunaan 3 s. 
Kavenna 1 s sisäreunassa. Lisää 1 s takareu-
nassa ja neulo 7 krs:ta. Kavenna  takareu-
nassa 4x1 s joka 2. krs ja vielä 4x1 s joka 
2. krs, mutta samalla lisää sisäreunassa 2x1 
s joka 3. krs (= 6 s). Kavenna takareunas-
sa 4x1 s joka 2. krs. Neulo 3 krs. Päätä s:t 
löyhästi. Neulo toinen siipi samoin, mutta 
peilikuvana.  
jalaT: Tee 4 kpl keltaisella. Luo 4 s löyhästi. 
Lisää 5x1 s molemmissa reunoissa joka 4. 
krs. Lisää 2x1 s joka 2. krs (= 18 s). Neulo 
6 s. Jätä loput s:t apulangalle odottamaan. 
Kavenna molemmissa reunoissa 2x1 s joka 
2. krs. Päätä s:t löyhästi. Ota seuraavat 6 s 
apulangalta ja neulo samoin kuin edellä. 
Tee sama vielä jäljellä olevilla s:illa.
noKKa: Tee 2 samanlaista kpl:tta. Luo kel-
taisella löyhästi 3 s. Lisää 4x1 s molemmis-
sa reunoissa joka krs ja vielä 3x1 s joka 2. 
krs (= 17 s). Päätä s:t löyhästi.
viimeisTely: Yhdistä vartalon kappaleet, 
mutta jätä pääntie auki. Yhdistä siiven 
kappaleet toisiinsa. Täytä. Kiinnitä siivet 
n. 1 cm alas pään reunasta. Täytä vartalo. 
Yhdistä pään kappaleet ja täytä. Ompele 
nokan kappaleet yhteen, mutta jätä päätte-
lyreunat auki. Täytä ja ompele paikoilleen. 
Yhdistä jalan kappaleet, jätä aloitusreuna 
auki. Täytä ja kiinnitä paikoilleen. Ompele 
pää paikoilleen. Kirjo silmät kuten kuvassa.
Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus, ks. s. 83. 
Ohjetiedustelut: Sirpa Hakala, 050 340 6957 
ti–to klo 10–13.


