
Dominopeitto 
 
Dominopeiton voit neuloa 
minkä vahvuisesta langasta 
tahansa. Ohuella langalla ja 
pienemmillä puikoilla 
neulottaessa voit lisätä 
palasia, jotta saat peitosta 
haluamasi kokoisen. Kun 
suunnittelet peiton kokoa, 
neulo ensin yksi dominopala, 
mittaa ja punnitse se, niin 
voit suunnitella peiton koon 
ja laskea langan menekin. 
 
 
 
 
 

 
Mallipeiton lanka: Käsityölanka 260 m / 100 g  
Puikot: 2 kpl 4 mm:n sukkapuikkoja (mallineule on neulottu 15 cm pitkillä puikoilla) 
Menekki: Tästä langasta neulottu pala painaa 6 g ja palakoko on 9 x 9 cm. 
120 x 120 cm kokoiseen peittoon tarvitset 169 palaa ja 1014 g lankaa.  
Kuvan peitossa on 35 palaa (45 x 63 cm). 
Jos neulot toisesta langasta, mittaa ja punnitse yksi neulottu pala, jotta voit laskea langan menekin. 
 
Dominopalan ohje: 
Luo 37 s. 
1. krs: neulo oikein. 
2. krs: 17 s oikein, tee kahden silmukan ylivetokavennus: nosta 2 s yhdessä neulomatta niin kuin neuloisit ne 
oikein yhteen, neulo 1 s oikein ja vedä nostetut silmukat vastaneulotun yli, neulo 17 s oikein. 
3.krs: 17 s oikein, 1 s nurin, 17 s oikein. 
4.krs: 16 s oikein, kahden silmukan ylivetokavennus, 16 s oikein. 
5.krs: 16 s oikein, 1 nurin, 16 s oikein. 
Jatka samaan tapaan kaventaen joka toisella kerroksella palan keskellä 2 s (kahden silmukan ylivetokavennus), 
kunnes jäljellä on 1 s. Päättele. 
 
Seuraava pala:  
Luo reunapalaa varten 18 s. Katso, että edellinen neulottu pala on oikein päin (kärjellään seisova 
salmiakkikuvio), keskellä kulkee silmukkajono alhaalta ylöspäin. Työnnä tyhjä sukkapuikko neulotun palan 
oikeassa ylävinoreunassa kulkevaa ”kanavaa” pitkin poimien näin 19 s puikolle. Neulo poimitut silmukat luotujen 
jatkoksi. Käännä työ ja jatka neulomalla dominopalan ohjeen mukaan alkaen 1. krs:sta. 
 
Kun toinen pala on neulottu loppuun, poimi ensimmäisen palan vasemmasta ylävinoreunasta 19 s ja luo jatkoksi 
18 s. Kun tämä pala on valmis, aloita taas peiton oikeasta reunasta luomalla 18 s ja poimimalla 19 s. 
Keskellä olevien palojen kaikki silmukat poimitaan jo tehtyjen palojen reunoista (kummastakin reunasta 18 s ja 
alemman palan kärjestä 1 s). Tästä suunnasta neulottuna peitto leviää kolmiona. Kun leveys on riittävä, neulo 
seuraavilla palakerroksilla palasia vajaiksi kerroksiksi, jolloin peitto kaventuu neliöksi. 
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