
 

Koneneulat 

 

Laadulla on väliä – myös koneneuloissa. Laadukkaat Prym koneneulat takaavat hyvän lopputuloksen ja 

miellyttävän työskentelyn.  

Laajasta valikoimasta löydät sopivan neulan kaikkiin materiaaleihin. Prym koneneuloilla voit ommella kangasta 

kuin kangasta – pellavaa, vaatetuskankaita, farkkua, microkuituja, samettia, markiiseja… 

 

 

 

 

 

Kanta 

Koneneulan kannan toinen puoli on litteä, joten se on helppo asettaa oikeaan asentoon koneessa. Litteän kannan ja 

neulan vahvuuden oikea mitoitus on tärkeä, vain näin neulan ja siepparin välinen ”ihanneväli” on oikea jolloin 

puolakotelon ympäri kulkeva lankalenkki muodostuu moitteetta ja takaa kauniin ompeleen. 

 

 

Litistys 

Koneneulassa oleva lyhyt litistys mahdollistaa vapaan langanjuoksun sieppariin eikä näin ollen hyppytikkejä 

muodostu.  

 

Pituusura 

Lanka kulkee pituusuraa pitkin kankaan  

läpi sieppariin. Ura mahdollistaa langan 

vapaan liikkumisen, tikit muodostuvat  

kauniisti eikä virhetikkejä synny.   

 

 

      Kärki   

 

      Neulan kärki valitaan ommeltavan 

      materiaalin ja langan mukaan. Esim. 

Silmä   neulekankaita ommellessa valitaan 

Sileä neulansilmä ehkäisee langan  pallokärkineula, jolloin neulan kärki ei 

katkeilua ompeletpa millä nopeudella  riko neuletta tai nahkaa ommellessa 

tahansa.  kolmiomainen neulankärki leikkaa  

   nahan terävästi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Näin valitset oikean Prym koneneulan 
       

Nimi Tyyppi Käyttöalueet Kankaat Koko Kärjen muoto  

Universal Perusneula Lähes kaikki chifonki, organza, georgette 60, 70    
    luonnonmateriaalit batisti, keinosilkki 70    

    ja synteettiset materiaalit 

pellava, popliini, perus 

vaatetuskankaat 

70, 80 
 

 
      pellava, pukukankaat 80, 90    
      pöytäliinat, lakanat 90, 100    
      takkikankaat 90, 100    
Jersey Pyöreistetty Neulotut ja  puuvilla, lycra, alusasukankaat 70-90    

  kärki kudotut materiaalit tylli, sideharso, jersey 70, 80    

      trikoo, verhot 80, 90    

Stretch Pallokärki Joustavat materiaalit sametti, puuvillaneulokset, 75, 90 
 

 

    Trikoo joustavat vuodevaatekankaat,     

      fleece, velour      

      lycra, trikoo, sametti, 75    

      alusasukankaat      

Leather Kolmiomai- Nahka ja samankaltai- nahka, tekonahka 80, 90 

 

  
  

  nen kärki set materiaalit paksu nahka ja tekonahka 100    

Jeans Erittäin ohut Paksut materiaalit, muovitetut kankaat, öljykankaat 90    

  kärki, vahvis- tekonahka, farkku liinavaatteet, tekonahka, canvas 90, 100 
 

 

  tettu varsi   farkkukangas, twill 90-110  

      työvaatteet 100, 110    

Microtex Erittäin Erittäin ohuet ja hienot microkuitukankaat, silkki, 60-80    

  terävä ja  materiaalit muovitetut kankaat, paljettikan-   
 

 

  ohut kärki   kaat, nylon, polysteri, popliini    

      organza, tafti 60, 70    

Embroidery Suuri silmä Kirjontaneula kirjonta-   75, 90 

 

  
  

  ja litistys, ja erikoislangoille        

  pallokärki          
Quilting Ohut kärki Kirjonta ja tikkaus 

  

75, 90 
 

 
Topstitch/ 

Metallic 

Pitkä silmä Topstitch neula soveltuu 

päälli- ja reunatikkauksiin 

koristelangoilla ja 

kirjontaan metallilangoilla. 

  

80-100 
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