NEULOEN KOHTI KIRKKOPÄIVIÄ
Seurakunnissamme on ahkeria käsityöntekijöitä ja aktiivisia käsityöpiirejä. Ota haaste vastaan ja
neulo, tai neulokaa yhdessä, domino-tekniikalla tilkkupeitto! Peitot on tarkoitus tehdä valmiiksi
käsityöpiireissä kesäkuun loppuun mennessä ja laittaa esille Kirkkopäivien ajaksi Lappeenrannan
Linnoitukseen. Parhaille toteutuksille on luvassa palkintoja.
Dominotekniikka on helppo, mutta moni-ilmeinen ja värisommittelunsa vuoksi jopa haastava.
Lankana voi käyttää yksivärisiä, liukuvärjättyjä tai monivärisiä lankoja ja yhtä tilkkua voi
raidoittaa. Tilkun koko voisi olla n. 30 cm x 30 cm, jolloin pala on riittävän suuri ja yhteen
ommeltaessa pääteltäviä lankoja ei ole liian paljon. Dominoneulos muodostuu ainaoikeinneuleena
neulotuista paloista. Palat neulotaan kulmasta kulmaan. Neuletta kavennetaan joka toisella
kerroksella 2 s neuleen keskellä (nostetaan 1 s neulomatta, neulotaan 2 o yht. ja vedetään
neulomaton s näiden yli), jolloin palasen muoto syntyy.
Palat voi yhdistää toisiinsa jo neuloessa tai myöhemmin ompelemalla. Ryhmätöinä tehdyissä
tilkuissa on suositeltavinta ommella tai virkata palat myöhemmin yhteen, jolloin tilkkuja voi
vapaammin sommitella. Lankoina suositellaan 100% villaa (Viron villa, Pirtin kehräämö,
langanloput ym.) tai Novitan peruslankoja Seitsemää veljestä tai Nallea, joiden koostumus on 75%
villaa ja 25% polyamidia. Puikkojen koko riippuu neulojan käsialasta ja langan paksuudesta, mutta
viitteelliset suositukset löytyvät lankavyötteistä. Olisi hyvä, jos jokaisessa seurakunnassa olisi
peittoprojektille vetäjä

/ vastuuhenkilö, joka neuvoisi mm. puikkovalinnassa ja tutustuisi

tekniikkaan alla olevien linkkien kautta.

Mallityössä on käytetty lankana 100 % Pirtin Kehräämön villaa ja puikkoina on 4 mm pyöröpuikot.
Valmiiseen 30 cm x 30 cm –kokoisessa palasessa on 101 aloitussilmukkaa. Aloitussilmukoita pitää
olla aina pariton määrä. Yhteen peittoon tarvitaan 20 palaa, jolloin peiton valmis koko on 120 cm
x 150 cm.

Dominotekniikasta löytyy kuvalliset ilmaisohjeet ja ohjevideo mm. seuraavilta nettisivuilta:
www.novita.fi/index.php?cms_cid=92307
www.novita.fi/public/File/domino2.pdt
www.garnstudio.com/lang/fi/video.php?id=99

Kirkkopäivien jälkeen peitot lahjoitetaan moldovalaisille vanhuksille. Moldovan talvet ovat yhtä
kylmiä kuin Suomessa ja monet vanhukset Euroopan köyhimmässä maassa tarvitsevat apua
lämmityskustannusten noustessa joka talvi. Sinä voit olla auttamassa heitä. Tilkkupeittojen
jakamisesta vastaa moldovalainen Soarta-järjestö, joka on Filantropian pitkäaikainen
yhteistyökumppani.

