
ApuSylvissä on kestävä ja pestävä polyuretaanirunko. 
Tuote kestää kylmää ja kuumaa, jopa silittämisen raudalla.

Runko kestää neulanpistot ja palautuu aina muotoonsa. 

Mahdollistaa käsityöt kaikille!

- Apusylvi-apuväline
- Rima-apuri
- Kuminauhat 2kpl
- Nuppineulat 10kpl
- Käyttöohje

Mitä paketti sisältää:



1. Kirjontatyöt

2.  Ristipisto- ja kanavatyöt

3. Virkkaus

4. Neulahuovutus

5. Koru- ja helmityöt

6. Kaulaliina

Ohjeita ApuSylvin käyttöön



1. Kirjontatyöt

Välineenä: kanavaneula, kangas- ja helmi- tai muliinilanka

1a Aseta kangas ApuSylviin kiinni nuppineuloilla sopivalle kireydelle.

1b Aloita kirjailu ohjeen mukaan tai itse suunnittelemasi kuvioin.

2. Ristipisto- ja kanavatyöt

Työn vaatimuksen ja/tai oman mieltymyksen mukaan, voit käyttää ApuSyl-
viä myös toisinpäin, jolloin saat kankaan kirjontakehyksen tyyliin kiinni ja voit 

pistää neulan kankaan läpi.



3. Virkkaus

3a Vedä lanka sivussa olevan riman alta, tee langan päähän löysä solmu, joka  
 on ensimmäinen silmukka.

3b Kiinnitä silmukka nuppineulalla ApuSylvin päälle.

3c  Virkkaa ketjusilmukoita haluamasi määrä ja kiinnitä ketjusilmukat  
 nuppineuloilla.

3d Irrota nuppineulat ja käännä työ. Kiristä lanka sopivalle kireydelle  
 ja virkkaa kiinteitä silmukoita kerroksittain.

3e Käännä työ joka kierroksella.

3f Kiinnitä työ nuppineuloin tarpeen mukaan.

Mikäli virkkaat molempikätisesti 
sinun ei tarvitse kääntää työtä 
välillä.



4. Koru- ja helmityöt

Välineet: helmityöneula ja lanka, mieleisiäsi helmiä, joissa on reikä työn mu-
kaan.

Helmityöhön soveltuu neula helmen reiän koosta riippuen. Voit käyttää ohutta 
kuminauhaa, silikonilankaa tai kirjontalankoja helmityön kokoamiseen. Aseta 
helmet sopivalle alustalle esim. pienelle pyyheliinalle.

Pujota lanka neulaan ja tee solmu, kiinnitä nuppineulalla ApuSylviin. Poimi 
helmiä neulalla lankaan, kiinnitä välillä nuppineuloilla ketju ApuSylviin ja 
pujottele helmiä tarvitsemasi määrä. Yhdistä helminauha pujottamalla aloi-
tushelmen läpi, kiristä ja tee solmu. Jatka muutaman helmen läpi, tee solmu 
jokaisen helmen väliin.

3. Neulahuovutus

Aseta huovutusvilla nuppineuloin ApuSylvin päälle ja aloita huovutus.



6. Kaulaliina

Aseta ns. loimilangat, joita on pariton määrä, ApuSylvin päälle. Vedä
rimat  kuminauhojen alle ja loimilankojen päälle kiinnittämään langat
paikoilleen. Tarvittaessa kiristä myös ApuSylvin kuminauhoja.
Tue rimat pysymään paikallaan muutamilla nuppineuloilla alapuolelta.

Lähde pujottamaan lankaa ison parsinneulan, virkkuukoukun, 
kanava- tai kinnasneulan avulla.

Jaka toisella kerralla loimilangan yli ja joka toisella ali, seuraava rivi päinvastoin. 



www.apusylvi.fi

Mikäli tulee kysyttävää tuotteesta 
tai haluat antaa palautetta, vastaan 

mielelläni.

Pirkko Suvanto
041 4428121
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