
Apina 
KoKo: Noin 35 cm. 
�
TarviKKeeT:  Sirdar Snuggly Snowflake Chunky (100 PES, 25 g = 62 m) -lankaa 75 g ruskeaa 
(634) ja 25 g  valkoista (631). Hieman ruskeaa sileää villa- tai puuvillalankaa silmiin. 
Puikot nro 4 tai käsialan mukaan. Vanua täytteeksi.

Helmikuu 2012

Nettiohje

Tiheys: 18 s ja 24 krs = 10 cm. 
sileä�neule: Neulo oikealla oikein ja nur-
jalla nurin. Nurja puoli on työn oikea puoli, 
voit merkitä sen teipillä. Kappaleet aloite-
taan n krs:lla. 
TaKaKappale: Luo ruskealla löyhästi 7 s. 
Neulo sileää neuletta, mutta lisää 2x1 s (= 
takareuna) ja luo 2x3 s (= sivureuna) joka 
2. krs (= 15 s). Lisää takareunassa 3x1 s joka 
3. krs ja samalla sivureunassa 4x1 s joka 2. 
krs. Lisää molemmissa reunoissa 2x1 s joka 
4. krs. Lisää sivureunassa 2x1 s joka 5. krs 
(= 28 s). Kavenna sivureunassa 1 s. Neulo 5 
krs. Kavenna sivureunassa 2x1 s joka 3. krs. 
Kavenna molemmissa reunoissa 1 s. Neulo 
4 krs ja kavenna 1 s sivureunassa. Kavenna 
kummassakin reunassa 5x1 s joka 3. krs. 
Vähennä 1 s takareunassa. Kavenna 2x1 s 
joka 2. krs. Päätä s:t löyhästi. Neulo toinen 
samanlainen kappale, mutta peilikuvaksi.
eTuKappale: Luo ruskealla löyhästi 14 s. 
Luo 4x3 s kerroksen loppuun (= 26 s). Lisää 
molemmissa reunoissa 4x1 s joka 2. krs ja 
vielä 2x1 s joka 4. krs (= 38 s). Neulo 10 krs. 
Kavenna kummassakin reunassa 1 s. Neulo 
5 krs. Kavenna  reunoista 2x1 s joka 2. krs. 
Neulo 2 krs. Kavenna molemmissa reunois-
sa 9x1 s joka 4. krs (= 14 s). Päätä loput s:t 
löyhästi.
pään�vasen�puoli: Tee 2 kpl. Luo 7 s löy-
hästi ruskealla. Lisää 1 s krs:n viimeiseen 
s:aan 3 x joka 2. krs. Lisää 1 s ensimmäi-
seen s:aan (= etureuna) ja 1 s viimeiseen 
s:aan (= sivureuna) = 12 s. Neulo 1 krs. Lisää 
1 s sivureunassa ja neulo 3 krs. Lisää kum-
massakin reunassa  2x1 joka 4. krs. Neulo 
7 krs. Kavenna kummassakin reunassa 1 
s. Kavenna sivureunassa 2x1 s joka 2. krs. 
Kavenna sivureunassa 4x1 s joka krs ja sa-
malla etureunassa 1 s joka 4. krs. Neulo 1 
krs. Kavenna sivureunassa 4x1 s joka kerros. 
Päätä loput 2 s löyhästi. Neulo 2 samanlais-
ta kappaletta peilikuvaksi. 
Käden�vasen�eTuKappale�ja�oiKea�TaKa-
Kappale:�Tee 2 kpl. Luo 2 s löyhästi. Lisää 
1 s 1. s:aan. Neulo 1 krs. Lisää 1 s 1. s:aan 
(= etureuna), lisää 1 s viimeiseen s:aan (= 
takareuna). Neulo 1 krs. Lisää 2x1 s mo-
lemmissa reunoissa joka 3. krs. Lisää 1 s 
takareunassa. Lisää  etureunassa 2x1 s jo-
ka 2. krs ja samalla 1 s takareunassa (= 13 
s). Neulo 26 krs. Vaihda väri. Neulo 1 krs. 
Lisää etureunassa 6x1 s joka krs. Neulo 1 
krs. Päätä etureunasta 4 s. Neulo 3 krs. Li-
sää etureunassa 2x1 s joka 2. krs. Neulo 2 
krs:ta. Kavenna etureunassa joka krs 3x1 s. 
Kavenna molemmista reunoista 2x1 s joka 
krs (= 10 s). Neulo 1 krs. Päätä s:t löyhästi.
Käden oikea etukappale ja vasen takakap-
pale: Tee kuten edellä, mutta peilikuvana. 
jalaT: Tee 2 kpl. Luo ruskealla 23 s löyhästi. 
Neulo 50 krs. Päätä löyhästi. 

vasen�jalKaTerä: Tee 2 kpl:tta. Luo löyhästi 
vaalealla 10 s. Lisää 1. s:aan 1 s (= ulkoreuna) 
ja lisää viimeiseen s:aan 1 s (= sisäreuna). 
Neulo 3 krs:ta. Lisää ulkoreunaan 2x1 s joka 2 
krs ja samalla 1 s sisäreunaan. Neulo 3 krs:ta. 
Lisää ulkoreunassa 3x1 s joka 3. krs ja samalla  
sisäreunassa 2x1 s joka 4. krs (= 20 s). Lisää 
etureunassa 1 s, neulo 6 s, päätä 2 s löyhästi, 
neulo kerros loppuun (= 19 s). Neulo 11 s ja 
jätä loput 8 s apulangalle odottamaan. Neulo 
2 krs:ta. Kavenna molemmissa reunoissa joka 
krs 3x1 s. Neulo 1 krs. Päätä loput 5 s löyhästi. 
Ota 8 s apulangalta ja neulo. Lisää 1 s 1. s:aan 
ja kavenna 1 s kerroksen lopussa. Neulo 1 krs. 
Kavenna 1 s krs:n lopussa. Neulo 1 krs. Kaven-
na 1 s molemmissa reunoissa. Neulo 1 krs. 
Päätä loput 5 s. 
oiKea�jalKaTerä: Tee 2 kpl:tta kuten edellä, 
mutta peilikuvana.
KorvaT: Tee 2 kpl:tta. Luo ruskealla 10 s löy-
hästi. Neulo 2 krs:ta.  Lisää 1 s joka s:aan (= 
20 s). Neulo 5 krs:ta. Lisää joka toiseen s:aan 
1 s (= 30 s). Neulo 3 krs:ta. Vaihda vaalea lan-
ka. Kavenna joka toinen s neulomalla yhteen. 
Neulo 1 krs. Neulo työn keskellä 3x2 s yht. joka 
2. krs. Neulo 1 krs. Päätä loput 17 s löyhästi.
Kuono: Luo vaalealla langalla löyhästi 3 s. 
Lisää molemmissa reunoissa 4x1 s joka ker-
ros ja vielä 3x1 s joka 2. krs (= 17 s). Päätä 
s:t löyhästi.
KasvoT: Luo vaalealla löyhästi 15 s. Neulo 8 
krs:ta. Neulo 6 s, päätä 3 s, neulo 5 s. Neulo 
puolikkaat erikseen. Neulo 1 krs. Kavenna 
molemmissa reunoissa 2x1 s joka krs. Pääta 
loput 2 s. 
hännän�vasen�puoli: Luo ruskealla löy-
hästi 8 s. Neulo 36 krs. *Neulo 5 s, nosta 
s neulomatta käänny ja neulo 5 s. Neulo 
2 krs. Neulo 6 s, nosta 1 s neulomatta, 
käänny ja neulo 6 s. Neulo 2 krs*. Toista 
*–* väli. **Neulo 4 s, nosta s neulomatta, 
käänny ja neulo 4 s. Neulo 5 s, nosta 1 s 
neulomatta, käänny ja neulo 5 s.** Toista 
**–** 2 kertaa. Neulo 4 krs. Toista **–** 
väli. Kavenna 2 x 1 s joka 2. krs molemmis-
sa reunoissa.  Päätä loput 4 s löyhästi. 
hännän� oiKea� puoli:� Luo ruskealla löy-
hästi 8 s. Neulo 37 krs. Jatka kuten edellä 
*-merkistä.  
viimeisTely: Liitä vartalo kappaleet yhteen, 
jätä pään reuna auki. Täytä. Yhdistä pään 
kappaleet ja täytä. Yhdistä kuono ja täytä. 
Kiinnitä se keskelle päätä ja kasvot sen ylä-
puolelle. Taita korvakappaleet puoliksi ja 
ompele sivusaumat. Taita keskeltä ja kiin-
nitä ne paikoilleen. Yhdistä käsien, jalkojen 
ja hännän saumat, jätä aloitusreuna auki ja 
täytä kappaleet.  Kiinnitä paikoilleen. Kirjo 
silmät, nenä ja suu kuten kuvassa.

Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus, ks. s. 83. 
Ohjetiedustelut: Sirpa Hakala, 050 340 6957 
ti–to klo 10–13.


