
Kisu Jämälangasta 
Magic-loop –tekniikalla 



 

Jämälanka -kisu neulotaan alhaalta ylös, aloittaen kehon raidoituksesta. Etutassujen kohdalla päätetään silmukoita, jotka 

seuraavalla krslla luodaan uudelleen ja neulotaan keho, pää ja korvat valmiiksi. Seuraavaksi poimitaan etutassujen silmukat 

ja neulotaan tassut. Neulotaan toinen takatassu, jonka jälkeen täytetään kisu ja tassut ja ommellaan tassujen-, pään- ja toi-

sen takatassun aukot umpeen. Neulotaan vielä toinen takatassu, täytetään se ja ommellaan umpeen sekä tassu, että kehon 

alaosassa oleva aukko. Viimeiseksi jää hännän valmistaminen i-cord –tekniikalla ja kasvojen kirjailu. 

  

Tarvikkeet: 

• erivärisiä puuvilla- tai villalankoja jonka vahvuus vastaa 3 mm puikoilla neulottavaksi 

• hieman villalankaa silmien ja kissan kirsun kirjailuun 

• vähintään 80 cm pitkät 3 mm pyöröpuikot ja 2 kpl 3 mm sukkapuikot 

• 1 kpl silmukkamerkki = lyhennetty ohjeessa sm 

• parsineula  

• sakset 

• täytevanua 

Työohje: 

Kisun keho aloitetaan alhaalta. Luo 60 s ja jaa silmukat (30 s/puikko) pyöröpuikoille siten, että krs -aloituskohta on keskellä 
takaa. Aseta krs aloituskohtaan silmukkamerkki. Neulo sileää neuletta 4 krs aloittaen silmukkamerkistä. Krs alkaa ja loppuu 
aina silmukkamerkkiin. Vaihda väriä ja neulo 4 krs. Jatka raidoitusta yhteensä 40 kerrosta, (10 raitaa). 

Kisun etutassujen kohta: 

11. raidan aloituskrs:lla neulo 12 s, päättele seuraavat 13 s, neulo 8 s, päättele seuraavat 13 s, neulo krs loppuun. 

Seuraavalla krslla lisätään päätellyt silmukat takaisin: neulo 12 s, luo 13 uutta s, neulo 8 s, luo 13 uutta s, neulo krs loppuun. 

Jatka raidoitusta, kunnes kisussa on yhteensä 13 raitaa. Vaihda väria ja neulo 1 krs. 

Kaulan kavennuskrs: 

Neulo krs alusta 1 o, *neulo 2 oik yhteen, neulo 3 o* jatka *-* krs loppuun. Yht. 48 s. 

Neulo raitaosuus loppuun. Kisussa on nyt yhteensä 14 raitaa. Tästä eteenpäin neulotaan yhdellä värillä. 

Vaihda lankaa ja neulo 3 kerrosta.  

Kaulan lisäyskrs: 

Neulo 1 o, *nosta silmukoiden välissä oleva lenkki vas puikolle ja neulo uusi silmukka kiertäen oikein, neulo 4 s*, jatka *-* krs 
loppuun. Yht. 60 s. 

Pään sivujen muotoilu: 

Neulo 4 krs sileää. 

1. lisäyskrs: neulo 14 o, lisää 1 s, neulo 1 o, neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 28 o,  lisää 1 s, neulo 1 o, neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 
krs loppuun: yhteensä 64 s. 

Neulo 5 krs sileää. 

2. lisäyskrs: neulo 15 o, lisää 1 s, neulo 1 o, neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 30 o, lisää 1 s, neulo 1 o, neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 
krs loppuun: yhteensä 68 s. 



Neulo 20 krs. 

Päälaen päättely: päättele krs alussa 4 s, neulo 26  o, päättele 8 s, neulo 26  o, päättele 4 s. 

Korvat 26 s: Neulotaan yksitellen. 

Jaa silmukat pyöröpuikoille 13 s/puikko. Aseta krs alkuun sm. Neulo suljettua neuletta 4 krs.  

Korvan kavennuskrs: neulo 1 o, neulo ylivetokavennus, neulo kunnes puikon lopussa on 3 s, neulo 2 oik yhteen, neulo 1 o, 
neulo puikon alussa 1 o, tee ylivetokavennus, neulo kunnes puikon lopussa on 3 s, neulo 2 oik yhteen, neulo 1 o. Yht 22 s: 11 
s/puoli. 

Neulo 2 krs. 

Toista korvan kavennukset. 

Neulo 2 krs. 

Toista korvan kavennukset. 

Neulo 1 krs. 

Toista kavennukset jatkossa joka krslla kunnes korvan silmukoita on yhteensä 10, (5 s/puoli). Kavenna puikkojen alussa ja 
lopussa 2 oik yhteen. Toista kunnes silmukoita on jäljellä 6, (3 s/puoli).  

Jätä lankaa noin 20 cm silmukoiden ompelua varten. Pujota lanka parsinneulan avulla kaikkien jäljellä olevien s läpi ja kiristä. 
Neulo toinen korva samoin. 

Etutassut: 

Poimi tassujen pääteltyjen silmukoiden reunasta 13 + 13 s puikoille. Aseta krs alkuun sm. Neulo 4 krs raitalangalla. Vaihda 
langan väriä ja neulo vielä 25 krs sileää neuletta. 

Etutassujen kavennukset:  

Neulo 1 o, neulo ylivetokavennus, neulo kunnes puikon lopussa on 3 s, neulo 2 oik yhteen, neulo 1 o, neulo puikon alussa 1 o, 
tee ylivetokavennus, neulo kunnes puikon lopussa on 3 s, neulo 2 oik yhteen, neulo 1 o. Toista kavennuskrs kunnes puikoilla 
on jäljellä 10 s. 

Neulo 1 krs. Päättele kaikki s kerralla. Jätä lankaa 20 cm ompelua varten. Katkaise lanka. Neulo toinen tassu. 

Kisun oikeanpuoleinen tassu: 

Tassujen silmukat poimitaan työn luontikerroksesta. Aloita silmukoiden poimiminen kissan selkäpuolelta kolmannesta luodusta 
silmukasta ja poimi puikoille yht 26 s. Jaa silmukat pyöröpuikoille 13 s/puoli. Aseta krs alkuun sm. Neulo suljettua sileää neu-
letta yhteensä 30 krs.  

Takatassujen kavennukset:  

Neulo 1 o, neulo ylivetokavennus, neulo kunnes puikon lopussa on 3 s, neulo 2 oik yhteen, neulo 1 o, neulo puikon alussa 1 o, 
tee ylivetokavennus, neulo kunnes puikon lopussa on 3 s, neulo 2 oik yhteen, neulo 1 o. Toista kavennuskrs kunnes puikoilla 
on jäljellä 10 s. 

Neulo 1 krs. Päättele kaikki s kerralla. Jätä lankaa 20 cm ompelua varten. Katkaise lanka. HUOM! Kisun vasen tassu neulo-
taan vasta kun tähän asti neulottujen tassujen aukot, päälaen aukko ja korvien pikkuaukot on ommeltu umpeen ja kaikki langat 
on päätelty nurjalle puolelle.  

Kisun täyttö ja lankojen päättely: 

Käännä neulotun kisun keho, pää ja tassut nurinpäin kehon alapuolella olevasta aukosta. Ompele korvien, päälaen, etutassu-
jen ja takatassun aukot umpeen ja päättele langat hyvin. Käännä työ oikeinpäin ja täytä kisu vanulla. Älä täytä kehoa liian täy-
teen. Kisun tulee olla hieman ”lötkö-pötkö”. 

Kisun vasen tassu: Tassun silmukat poimitaan luontikerroksesta. Kisun alaosaan tulee jäädä 4 s jalkojen väliin kehon mo-
lemmilla puolilla. Poimi siis viidennestä silmukasta aloittaen yhteensä 26 s puikoille. Jaa silmukat pyöröpuikoille 13 s/puoli. 
Aseta krs alkuun sm. Neulo suljettua neuletta yht. 30 krs. Kavenna kuten kerrottu takatassujen kavennukset -kohdan mu-
kaan. Käännä tassu nurinpäin ja ompele tassun aukko umpeen. Käännä oikeinpäin ja täytä tassu. Ompele lopuksi kisun ala-
osassa oleva aukko umpeen. 

Kisun häntä: 

Kisun häntä neulotaan i-cordina. Luo 5 s 3 mm sukkapuikoille. Neulo 1 krs oik. Työnnä silmukat takaisin puikon alkuun ja neu-
lo ne uudelleen. Muista kiristää lanka aina krs vaihtuessa. Jatka neulomista kunnes olet neulonut häntää kisun kehon pituuden 
verran. Lopeta katkaisemalla lanka noin 15 cm pituiseksi. Pujota lanka kaikkien viiden s läpi ja kiristä. Päättele lanka hyvin. 
Ompele häntä kiinni kisun pepun kohdalle. 

Kirjaile kisulle silmät ja kirsu.  
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