APUPUPU

Apupupu on aivan erityinen
elämäntehtävä. Se on syntynyt
lohduttamaan ja siten myös
auttamaan!
Apupuput matkaavat useimmiten sellaisten
lasten luo, jotka ovat joutuneet kokemaan
kovia. Apupuput ilmestyvät usein kyynelten
keskelle mutta tuovat toivottavasti mukanaan
myös hymyä ja iloa.
Apupupulla on ”serkkuja” eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi australialainen Trauma
Teddy tekee samaa työtä kuin meidän Apupupumme.
Suomalaiset Apupuput löytävät omat uudet
ystävänsä Suomen Punaisen Ristin avulla.
SPR toimittaa Apupupuja syvän järkytyksen
vaurioittamille lapsille sekä Suomessa että
ulkomailla. Ne ovat osa Punaisen Ristin henkisen tuen ohjelmakokonaisuutta. Näin puput
voivat olla auttamassa niin onnettomuuden
uhreja Suomessa kuin kuivuudesta, maanjäristyksestä tai pakolaisuudesta kärsineitä lapsia Aasiassa, Afrikassa tai Etelä-Amerikassa.
Punainen Risti lähettää Suomesta vuosittain apua kymmeniin eri maihin. Apupupuja
liitetään avustuslähetysten mukaan silloin,
kun paikalla tiedetään olevan henkisesti tukea
tarvitsevia lapsia.
Suomessa syntyvät Apupuput voi toimittaa
postitse Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen osoitteella SPR, Kalkun Kehätie 3,
33330 Tampere.
Lisätietoja Punaisen Ristin avustus- ja vapaaehtoistoiminnasta saa verkkosivuilta

Apupupuja
liitetään avustuslähetysten
mukaan silloin,
kun paikalla
tiedetään olevan
henkisesti tukea
tarvitsevia lapsia.
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Iloksi, kaveriksi ja lohduksi
jokaiselle pientä kainalokaveria
kaipaavalle

TARVIKKEET
VILLALANKAA, 4 ERI VÄRIÄ SEKÄ
KIRJAILULANKAA KASVOIHIN
- PUPULANKA
- PAITALANKA (RAITAPAITAAN ENEMMÄN
VÄREJÄ!)
- HOUSULANKA
- KAULALIINALANKA

TYÖOHJE
ETUKAPPALE

• Luo pupulangalla 10 s.
• Neulo 10 krs sileää.
• Vaihda housulankaan ja neulo 30 krs
sileää.
• Jätä koipi puikolle odottamaan ja tee
viereen toinen samanlainen.
• Neulo jalat yhdistäen (kaikki 20 s)
16 krs.
• Vaihda nyt paitalankaan ja neulo 24 krs
aina oikeaa.
• Vaihda taas pupulankaan ja neulo päätä
varten sileää 20 krs.

KORVAT

KÄDET

• Neulo 8 s, päättele seuraavat 4 s ja neulo
loput 8 s.
• Jätä toisen korvan silmukat puikolle tai
apulangalle odottamaan.
• Neulo 9 krs sileää.
• Seuraavalla oikealla kierroksella kavenna
näin: Neulo 1 s, neulo 2 o yhteen, neulo
2 s, neulo 2 s o yhteen, neulo 1 s.
• Neulo 3 krs ja kavenna taas: Neulo 1 s,
neulo 2 o yhteen, neulo 2 o yhteen, neulo
1 s.
• Neulo 1 krs.
• Päättele silmukat.
• Neulo toinen korva samalla tavalla.

• Poimi 8 s paidan etu- ja takaolalta
(yhteensä 16 s).
• Neulo paitalangalla aina oikeaa 20 krs.
• Vaihda pupulankaan ja neulo vielä
sileää 10 krs.
• Päättele silmukat.
• Tee toinen käsi samalla tavalla.

SUORAT PUIKOT, 4 MM

20

KAULALIINA

PARSINNEULA

TAKAKAPPALE

SAKSET

• Neulo kuten etukappale.
• Ompele etu- ja takakappale yhteen pään ja
korvien osalta.

TÄYTEVANUA

• Ompele pupu kasaan mutta jätä
kylkeen täyttöaukko. Täytä pupu
EU:n hyväksymällä polyesterivanulla
pehmoiseksi ja halattavaksi.
• Kirjo Pupulle iloiset kasvot.

• Luo 5 s.
• Neulo kunnes kaulaliina on noin
30 cm pitkä. Päättele silmukat.
• Sido kaulaliina Pupun kaulaan ja
kiristä kunnolla (kaulaliinalla
muotoilet pupulle samalla kaulan).
Ompele kaulaliina huolellisesti
kiinni niskasta.
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VINKKIVINKKINEN
Puput ovat yksilöitä, ja jokainen saa olla
rohkeasti erilainen. Koko vaihtelee käsialasi
ja käyttämiesi lankojen mukaan. Valitse
neulomiseen vain villalankaa, sillä
villan saa puhtaaksi tuulettamalla.
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