
Step 4 

Säärystimet  

 

Koko: S/M. Polven ympärys n. 40 cm, nilkan ympärys n. 20 cm ja kokopituus 65 cm.  

Lanka: Austermann Step (100 g = 420 m) -lankaa 200 g turkoosikirjavaa (359).  

Prym puikot: lyhyet pyöröpuikot nro 2,5 tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: Kumilankaa.  

Tiheys: 30 s ja 42 krs pitsineuletta = 10 cm.  

Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Pitsineule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain parittomat 

kerrokset, neulo parillisilla krs:illa oikea s:t ja langankierrot oikein ja nurjat s:t nurin. 

Toista 1.-8. krs:ia.  

 

Aloita nilkan kohdalta näin: Luo 60 s ja jaa s:t kahdelle lyhyelle pyöröpuikolle, 30 s 

molemmille. Aloita suljettuna neuleena joustinneule neulomalla 1 o, 2 n, 2 o jne. Kun 

olet neulonut 2 cm, aloita pitsineule ruutupiirroksen mukaan, piirroksen alin kerros 

näyttää joustinneuleen paikan. Toista piirroksen leveyttä 2 kertaa. Kun olet neulonut pitsineuletta 10 cm, aloita 

lisäykset. Eli tee lisäys (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein tai nurin) I puikon 1. ja 2 s:n väliin 

sekä 27. ja 28. s:n väliin sekä samalla II puikon 3. ja 4. s:n väliin sekä 29. ja 30 s:n väliin, työhön tulee 4 uutta s:aa. 

Toista lisäykset samoissa kohdin joka 12. krs vielä 6 kertaa ja sitten joka 16. krs 3 kertaa =100 s. HUOM: Neulo 

lisätyt s:t aina joustinneuleen mukaisesti. Jatka mallineuleita kunnes säärystimen pituus on 61 cm. Neulo vielä 

joustinneuletta 4 cm ja päätä sitten s:t joustetta neuloen. Pujota säärystimen yläreunaan kumilankaa. 

Tee toinen säärystin samoin. 

 

 
 

                                                                                                                                   joustinneule 

 

= oikea s 

= nurja s 

= ota langankierto puikolle 

= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli 

= neulo 2 s oikein yhteen 

= siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 s oikein ja apupuikon s:t oikein  
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