
Boston 

Neulottu peitto ja tyyny 

 

Peiton koko :130x130 cm  

Tyynyn koko: 45 x 45 cm 

Lanka: Schachenmayr Boston (70 PA, 30 WO, 50 g =55 m) 

peittoon 1000 g harmaata (092) ja 100 g pinkkiä (136), tyynyyn 300 

g harmaata (092)ja 50 g pinkkiä (136) 

Prym puikot: Pyöröpuikko 7 mm (pituus 120 cm) tai käsialasi 

mukaan.  

Muut tarvikkeet: 45 x 45 cm sisätyyny, 40 cm pitkä vetoketju 

Tiheys: 12 s ja 18 krs pintaneuletta = 10 x 10 cm. 

Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 

 

Neulo näin: 

Peitto: Luo apulangalla pyöröpuikolle 156 s. Vaihda työhön harmaa 

lanka ja neulo tasona sileää neuletta 128 cm (= 230 krs). Luo sitten 

krs:n alkuun pinkillä langalla 3 s ja *neulo 2 s o ja seuraavat 2 s o 

yhteen (=pinkki + harmaa s) ja siirrä nämä 3 s pyöröpuikolle*, toista 

*-* kunnes pyöröpuikon s:t loppuvat ja työssä on 3 pinkkiä s:aa. Poimi sitten toisesta pystyreunasta 

156 s pyöröpuikolle ja tee samanlainen reunus kuin peiton yläreunaan. Pura luontikerroksesta 

apulanka pois ja neulo tähän reunaan sekä lopuksi toiseen sivuun samanlainen reunus kuin edellä. 

Päätä s:t ja ompele reunuksen päät yhteen. 

 

Tyyny: Luo harmaalla langalla pyöröpuikolle 54 s ja neulo tasona sileää neuletta 90 cm (= 162 krs). 

Luo sitten krs:n alkuun pinkillä langalla 3 s ja *neulo 2 s o ja seuraavat 2 s o yhteen (=pinkki + harmaa 

s) ja siirrä nämä 3 s pyöröpuikolle*, toista *-* kunnes pyöröpuikon s:t loppuvat ja työssä on 3 pinkkiä 

s:aa. Taita tyynykappale kaksinkerroin ja poimi 45 cm pitkästä sivusta 54 s pyöröpuikolle. Tee 

samanlainen reunus kuin edellä. Poimi sitten tyynykappaleen taitekohdasta ja lopuksi toisesta sivusta 

myös 54 s sekä tee reunus kuten edellä. Päätä s:t ja ompele reunuksen päät yhteen. Ompele 

tyynykappaleen ylä- ja alasauma ja kiinnitä vetoketju viimeiseen saumaan. Laita sisätyyny paikoilleen. 
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