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alternative (alt)     vaihtoehtoisesti, tai

begin(ning) (beg)     aloita, aloitus

bind off      päätä silmukat

back loop (bl)      silmukan takareuna

cable       palmikko

cable needle (CN)     apupuikko/palmikkopuikko

cable twist to left (ltw)    vasemmalle kääntyvä palmikonkierto

cable twist to right (rtw)    oikealle kääntyvä palmikonkierto

cast on (CO)      luo

chain stitch (ch)     ketjusilmukka

circular needle      pyöröpuikko

continue      jatka

crochet      virkkaa

crochet hook      virkkukoukku

decrease (dec)      kavenna

devide       jaa

double pointed needles    sukkapuikot

double stitch (ds)     kiinteä silmukka

edge stitch      reunasilmukka

fasten off      katkaise lanka

following      seuraava

front loop (fl)      silmukan etureuna 

garter stitch      ainaoikeinneule

gauge       tiheys

half treble crochet (htr)    puolipylväs (UK)



WWW.KOUKUTTAMO.FI
Rakkaudesta lankaan. 

WWW.KOUKUTTAMO.FI
Rakkaudesta lankaan. 

 Koukuttamo
Neulesanasto Englanti-Suomi

2

half double crochet (hdc)    puolipylväs (US)

increase      lisää/lisäys

knit       neulo

knit in the round     neulo suljettua neuletta

knit through back loop (tbl)    neulo silmukan takareunasta

knit through front loop (tfl)    neulo silmukan etureunasta

knit 1, knit 2… (k1, k2)    neulo 1 oikein, neulo 2 oikein…

knit 1, purl 1 (k1p1)     neulo 1 oikein, yksi nurin

loop (lp)      silmukan lenkki

make 1, make 2… (m1,m2…)    lisää silmukka

moss stitch      helmineule

needles      puikot

pass slipped stitch over (psso)   vedä neulomatta jätetty silmukka yli 

       (ylivetokavennus)

pick up                                           poimi

place marker (pm)     aseta silmukkamerkki

previous      edellinen

purl 1, purl 2… (p1, p2)    neulo 1 nurin, neulo 2 nurin…

remaining (rem)     jäljelle jääneet

ribbed knitting     joustinneule

right side (rs)      oikea puoli

round (rnd)      kerros

skip (sk)      jätä väliin/neulomatta

slip stitch (sl st)     nosta silmukka neulomatta

skein       vyyhti
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steek       saumanvara

stitch (st)      silmukka

stockinette stitch     neulo oikealla oikein, nurjalla nurin

swatch       mallitilkku

tension      tiheys

together (tog)      yhteen

treble crochet (tr)     pylväs (UK)

turn       käänny, käännä

wrap and turn (w&t)     ota langankierto puikolle

wrong side (ws)     nurja puoli

yarn forward      lanka työn edessä

yarn behind      lanka työn takana

yarn over (yo)      langankierto


