
 

Natura XL  

Napitettava tyynynpäällinen 

 

Koko: 40 x 40 cm 

Lanka: DMC Natura XL (100% puuvilla) 4 x 100g, värit minttu 07, 

keltainen 09 ja liila 06 

Prym puikot: 8 mm  

Tiheys: 11 s ja 21 krs= 10x10 cm puikoilla 8 

Muuta: Sisätyyny esim. vaahtomuovia 40x40cm, 4 nappia, 

silmukkamerkkejä, parsinneula päättelyyn. 

 

Luo 44 s. Neulo ainaoikeinneuletta, kunnes työsi korkeus on 80 cm. Laita 

silmukkamerkki viimeisen krs:n kumpaankin päähän. Neulo merkeistä 

lukien vielä 7 cm ainaoikein. 

Napinläpi-krs: 6 o, lk, 2 o yht *8 o, lk, 2 o yht*, toista *-* 3 kertaa, 6 o. 

Neulo vielä 3 cm ainaoikeinneuletta. Päättele. 

Viimeistely: Päättele langanpäät. Sumuta päällinen ja anna kuivua mittoihinsa tasaisella alustalla. Taita päällinen 

kaksinkerroin merkkeihin asti. Ompele sivusaumat. Taita napinläpiläppä päälle, merkitse nappien paikat ja ompele 

napit paikoilleen. Sujauta sisätyyny sisään ja sulje napitus. 

 

Ohut ja leveäraitainen istuintyyny 

Koko: 50 x 44 x 5 cm 

Lanka: DMC Natura XL (100% puuvilla) 3 x 100g väriä A(31 vaalea beige), 2 x 100g väriä B (06 liila), 2 x 100g väriä 

C (71 petrooli), 2 x 100 g väriä D (09 keltainen) ja 2 x 100g väriä E (07 minttu) 

Prym puikot: 8 mm  

Tiheys: 11 s ja 21 krs= 10x10 cm puikoilla 8 

Muuta: 2 tyynyä 50 x 44 cm, paksuus 5 cm, 2 tyynyihin sopivaa pohjakangasta, parsinneula päättelyyn. 

 

Ohutraitainen istuintyyny: 

Etukappale: Luo 55 s värillä A. Neulo ainaoikeinneuletta edestakaisin aina2 krs kullakin värillä järjestyksessä  

(A,) B, C, D, E kunnes etuosan pituus on 44 cm. Lopeta nurjalla puolella, päättele.  

Sivukappale: Luo värillä A 6 s. Neulo ainaoikeinneuletta, kunnes työn pituus sopii etukappaleen ympäri päättele. 
 

Leveäraitainen istuintyyny: 

Etukappale: Neulo kuten ohutraitainen tyyny, mutta aina 16 krs kutakin väriä järjestyksessä A, B, C, D, E. 

Sivukappale: Neulo kuten ohutraitaisessa tyynyssä. 

 

Viimeistely: Päättele langanpäät. Sumuta kappaleet ja anna kuivua mittoihinsa tasaisella alustalla. Leikkaa 

pohjakankaasta kaksi tyynyyn sopivaa palaa, jätä saumavaraa 1,5 cm kaikkiin sivuihin. Ompele sivukappale 

etukappaleen ympäri, yhdistä alku- ja loppupäät. Ompele sivukappale tasaisesti pohjakankaan ympäri, mutta jätä 

yhteen sivuun täyttöaukko. Aseta sisätyyny päällisen sisään ja ompele aukko kiinni. 

 
Copyright DMC 

Prym Consumer Finland Oy  Huhtimontie 6 B  04200 KERAVA     

puh 09-274871 www.prym.fi 


