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  Saatavilla vain englanniksi

Lindsey Fowler’s knitwear collection Salt & Timber is inspired by the Pacific 
Northwestern coast. This visually stunning book features 15 cozy designs that are 
intuitive and easy to knit. The patterns – including socks, shawls, sweaters, hats, 
mitts, and even a blanket – o!er thoughtful details, opportunities to make the most 
of your yarn stash, and ways to customize the garments to fit your style.

Lindsey Fowler lives in Northeast Ohio, USA, with her high school sweetheart, 
her twins, her old mutt, and a cat. As a designer, Lindsey likes working with 
textures and finding new takes on classics. She is continuously inspired by nature, 
architecture, and traditional handicrafts. Salt & Timber is Lindsey’s debut book.

Lindsey Fowler: Salt & Timber:  
Knits from the Northern Coast
160 s, elokuu 2022
978!952!7468!18!0



Miten maailman innovatiivisimpien organisaatioiden johtajat johtavat? Kuinka 
luovuutta ja lahjakkuutta vaalitaan sellaisissa yrityksissä kuten Google, Microsoft, 
Nike ja Apple? Timo Kiuru on luova johtaja ja puhuja, joka halusi löytää vastauk-
sen näihin kysymyksiin. Hän haastatteli lukuisia kansainvälisiä huippuammatti-
laisia, joilla on vuosikymmenten kokemus luovien tiimien ja yritysten johtamisesta. 
Heidän tarinansa, oppinsa ja oivalluksensa Timo kokosi tähän kirjaan.

Punaiseksi langaksi nousi havainto siitä, kuinka tärkeää on osata nähdä ihmisten 
erityisyys. Sitä johtajuus pohjimmiltaan onkin: yksilön potentiaalin löytämistä ja 
vaalimista.

Timo Kiuru on kansainvälisesti työskentelevä luova johtaja, jonka missiona on 
muuttaa yritysten suhdetta luovuuteen. Hän kirjoittaa kirjoja luovuudesta ja  
on puhunut ympäri maailmaa innovaatioista, johtajuudesta sekä muutoksesta.  
Timo palkittiin globaalilla 40 Under 40 -toimialapalkinnolla vuonna 2016 ja  
kunniamaininnalla Vuoden puhuja -gaalassa 2019.

Timo Kiuru: Sinussa on jotain 
erityistä – Tarinoita johtajaksi 
kasvamisesta ja kasvun 
johtamisesta 
192 s, elokuu 2022
978!952!7468!17!3



Ne ovat täynnä kauniita pitsejä, näyttäviä palmikoita ja viimeisteltyjä yksityiskohtia 
– mutta silti mukavia neuloa. Meiju K-P:n ohjeissa yhdistyvät toisiinsa tekninen 
taidokkuus ja neulottavuus. Hänen kirjansa Kontrasti: Neulottuja pintoja 
sisältää 22 ohjetta, joiden joukossa on niin paitoja, villa  takkeja, huiveja kuin 
pipojakin. Neuleiden tyyli on pehmeä, herkkä ja naisellinen. Ohjeet on kirjoitettu 
yksityiskohtaisiksi niin, että niitä on neulojan helppo seurata.

Meiju K-P on kansainvälisesti tunnettu suomalainen neulesuunnittelija, joka alkoi 
jo teini-ikäisenä laatia omia neuleohjeitaan. Myöhemmin neulesuunnittelusta 
tuli hänelle vakituinen harrastus ja sivutoiminen ammatti. Kontrasti: Neulottuja 
pintoja on Meijun esikoiskirja, ja hän toivoo sen tarjoavan ahaa-elämyksiä sekä 
aloitteleville että edistyneille neulojille. Meiju asuu Helsingissä miehensä ja kolmen 
poikansa kanssa.

Meiju K!P: Kontrasti:  
Neulottuja pintoja
280 s, huhtikuu 2022
978!952!7468!12!8



Vaikka Viro on pieni maa, sillä on rikkaat ja monipuoliset käsityöperinteet. 
Neulonnassa korostuvat tekniikka, koristelu ja paikallisuus: vaatteet kantavat 
mukanaan tarinoita neulojasta ja tämän kotiseudusta. Aleks Byrdin kirja 
tutustuttaa lukijan virolaiseen neulontaan – sekä perinteisiin tekniikoihin että 
niiden moderneihin tulkintoihin. Kirjan 19 ohjeessa historia kohtaa tämän 
päivän neuletrendit.

Aleks Byrd on Bathissa, Iso-Britanniassa asuva neulesuunnittelija, jonka juuret 
ovat Virossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Neulesuunnittelun lisäksi hän 
töskentelee kuvittajana ja opettaa kirjasta tuttuja virolaisia neuletekniikoita. 
Aleks haluaa työllään rakentaa siltaa eri neulekulttuurien välille ja innostaa 
neulojia kokeilemaan uutta. Hänen malleissaan kohtaavat perinne ja Aleksin 
oma, graafinen kädenjälki.

Aleks Byrd: Neuleita Virosta:  
Päivitetyt perinnetekniikat
216 s, toukokuu 2022
978!952!7468!10!4



Ajaton muoti ja moderni käytännöllisyys – niistä lähtee liikkeelle Molla Millsin 
kirja Langankiertoja. Sen 23 virkkausohjetta pitävät sisällään sekä sisustustuotteita 
että asusteita, ja ne tuovat arkipäivän estetiikan lähelle jokaista. Ohjeet ovat saaneet 
inspiraationsa niin leikkokukkien värikkyydestä, menneiden aikojen kesätunnelmista kuin 
Brooklynin kortteleistakin.

Tiivis ja tukeva virkattu pinta sopii parhaiten kulutusta vaativiin töihin, kuten mattoihin 
ja laukkuihin. Kirjan sisältö on mallistomainen, joten voit yhdistellä kuoseja ja vaihdella 
värejä mielesi mukaan. Valmiina ostamisen sijaan Molla kannustaa lukijoitaan tekemään 
käyttötuotteensa itse, hyvillä materiaaleilla ja kiireettä nautiskellen. Mieli rauhoittuu jo 
ensimmäistä ketjusilmukkaa virkatessa.

Molla Mills (s. 1979) on kansainvälisesti tunnettu suomalainen suunnittelija, joka 
aloitti virkkaamisen pikkutyttönä Kurikassa äitinsä opastuksella. Hän on opiskellut 
muotia, markkinointia ja taidetta ja kirjoittanut useita Virkkuri-kirjoja, joita on julkaistu 
muun muassa Brasiliassa ja Etelä-Koreassa. Lisäksi Molla suunnittelee kuosimallistoja 
lankataloille ja matkustaa ympäri maapalloa opettamassa virkkausta.Molla Mills: Langankiertoja  

224 sivua, joulukuu 2021   
978!952!7468!05!0



Saatavilla vain englanniksi

Worsted – A Knitwear Collection Curated by Aimée Gille of La Bien Aimée is a 
knitwear collection featuring 14 patterns by 10 incredible designers. The designers all 
have their unique style and speak to many kinds of knitters. Now they come together 
to form a beautifully cohesive collection. You can find garments such as sweaters and 
cardigans and accessories like shawls and hats, with techniques ranging from stripes and 
stranded colourwork to cables and textured stitch patterns.

Aimée Gille was born and raised in Kansas, the United States, and later moved to 
France, where her passion for knitting was reignited. In Paris, where she now lives with 
her family, she first opened L’OisiveThé, a wonderful knitting café, and later La Bien 
Aimée, a yarn company whose gorgeous hand-dyed yarns are sold worldwide.

With Worsted, Aimée wanted to create a tangible way to connect with people through 
knitting and bring joy. During the challenges of the last 18 months, Aimée found comfort 
in immersing herself in creating a new yarn base, Corrie Worsted, and inspired by it, all 
of the designs in the book are worked in worsted weight yarn.

Worsted – A Knitwear 
Collection Curated by Aimée 
Gille of La Bien Aimée  
160 pages, November 2021
978!952!7468!07!4



Oletko valmis sukeltamaan raitojen innostavaan maailmaan? Raidat on 
neulesuunnittelija Veera Välimäen rakkaudenosoitus tälle klassiselle kuviolle, 
joka syntyy neuleisiin värien ja neulepintojen vaihtelulla. Kirja sisältää 
20 neuleohjetta: paitoja, takkeja ja huiveja sekä rennon mekon, pipon ja 
uudet lempisukkasi. Tyylikäs ja ajaton teos on malliesimerkki modernista 
neulemuodista.

Veera Välimäki on yksi maailman johtavista neulesuunnittelijoista. Hän asuu 
ja työskentelee Karjalohjalla Etelä-Suomessa. Veeran neuleet tunnetaan 
selkeistä linjoistaan, mutta niissä on aina myös pientä leikkisyyttä ja kekseliäitä 
yksityiskohtia. Raidat on hänen kolmas suomenkielinen kirjansa (aiemmin 
ovat ilmestyneet Lankaleikki, 2013, ja Huivileikki, 2014, Atena).

Veera Välimäki: Raidat
200 sivua,"lokakuu 2021 " 
ISBN: 978!952!7468!01!2



Jukka Salmisen Parempaa pizzaa kotona on perusteos jokaiselle pizzan 
ystävälle. Nimensä mukaisesti se kertoo, kuinka omassa keittiössä ja tavallisilla 
ruoanlaittovälineillä voi saada aikaan täydellisen pizzaelämyksen. Kirja 
pureutuu pizzakokin tärkeimpiin apuvälineisiin ja pizzan peruselementteihin: 
taikinaan, tomaattikastikkeeseen ja täytteisiin. Se tutustuttaa lukijat niin 
Napolin kuin New Yorkinkin pizzaperinteisiin ja antaa ohjeet 6 eri pizza-
pohjaan sekä 27 herkulliseen pizzaan – höysteitä ja drinkkejä unohtamatta.

Jukka ”Slicemonger” Salminen on tamperelainen valokuvaaja, muusikko ja 
pizzaintoilija, joka on tehnyt jo vuosia töitä pizzan parissa. Jukalle tärkeää 
on myös pizzan sosiaalisuus – hänestä yhdessä kokkailu ja syöminen kun on 
parasta, mitä ihminen voi tehdä."

Jukka Salminen: Parempaa 
pizzaa kotona
192 sivua,"marraskuu 2021
978!952!7468!02!9



52 x villahuivit!on ainutlaatuinen katsaus neulehuivien nykymaailmaan. Kirja sisältää 
nimensä mukaisesti 52 huivimallia kymmeniltä kansainvälistä suunnittelijoilta. Ohjeet 
hyödyntävät kattavasti erilaisia lankoja ja tekniikoita – omansa löytävät niin aloittelijat kuin 
kokeneetkin neulojat. Mukaan mahtuu myös kaksi virkattua huivia. Upea teos on jatkoa 
kotimaisen Laine Publishing -kustantamon viime vuonna ilmestyneelle 52 x villasukat 
-kirjalle.

Mallien suunnittelusta vastaavat seuraavat koti- ja ulkomaiset suunnittelijat:"Stella Ackroyd, 
Andrea Aho, Fiona Alice, Natalya Berezynska, Rebekah Berkompas, Lærke Bisschop-Larsen, 
Sveina Björk Jóhannesdóttir, Rachel Brockman, Aleks Byrd, Susan Chin, Valentina Cosciani-
Tibisay, Evgeniya Dupliy, Stephanie Earp, Marion Em, Frida Franckie, Katya Gorbacheva, 
Samantha Guerin, Joanna Herriott, Sarah Heymann, Jonna Hietala, Erin Jensen, Anna 
Johanna, Malia Mae Joseph, Susanna Kaartinen, Pauliina Karru, Linda Lencovic, Marjut 
Lund-Rahkola, Lotta H Löthgren, Hanna Maciejewska, Aude Martin, Mariya Matveeva, 
Helen Mawdsley, Faïza Mebazaa, Kathryn Merrick, Tif Neilan, Hanne Kær Pedersen, Paula 
Pereira, Claudia Quintanilla, Lucía Ruiz de Aguirre, Nataliya Sinelshchikova, Jeanette Sloan, 
Elena Solier Jansà, Susanne Sommer, Anna Strandberg, Niina Tanskanen, Mari Tobita, 
Miriam Walchshäusl, Lauren Wallis, Claire Walls ja Stephen West.

Laine: 52 x villahuivit 
272 sivua, huhtikuu 2021 
978!952!69388!8!2



Onnensäikeitä sisältää 20 modernia kirjoneuleohjetta. Mukana on paitoja 
ja takkeja sekä mekko, pipo ja lasten kaarrokepaita. Mallit neulotaan 
saumattomasti yhtenä kappaleena ylhäältä alas. Ota puikoille huoleton kahden 
värin pusero tai aloita takki, joka vaatii vähän enemmän keskittymistä. Kauniit, 
luonnonläheiset valokuvat rytmittävät tätä ainutlaatuista teosta.

Anna Johanna on kansainvälinen neulesuunnittelija, joka asuu Jyväskylän 
liepeillä Muuramessa. Hänen malleistaan löytyy usein ripaus romantiikkaa, 
ja niistä heijastuvat rakkaus yksityiskohtiin, erilaisiin neulepintoihin ja 
väreihin. Tilastotieteiden tohtorina Anna Johanna taitaa erityisesti kokojen 
ja istuvuuden salat. Vuodesta 2020 päätoimisena neulesuunnittelijana 
työskennelleen taiturin ohjeita on nähty muun muassa Laine-lehden kannessa 
ja Taito-lehden sivuilla. Onnensäikeitä (eng. Strands of Joy) on hänen 
ensimmäinen kirjansa.

Anna Johanna: Onnensäikeitä
176 sivua, helmikuu 2021
978!952!69388!6!8



Ruokaystävät on tarkoitettu kaikille, jotka syövät joskus yhdessä. Kansien väliin kasvaa 
vähitellen illalliskutsujen, syntymäpäiväjuhlien, mökkiviikonloppujen, sunnuntaipäivällisten, 
tupaantuliaisten ja arkisten ateriahetkien tuikitarpeellinen tietokanta, joka listaa ystävien 
ruokavaliot ja allergiat, lempiruoat ja inhokkiainekset. Enää ei tarvitse arvailla, kuina moni 
vieraista juo teetä ja kuka rakastaa korianteria. 

Pilke silmäkulmassa ystävä kirjan aukeamilla leikitään kumman kaata, kootaan top 3 -listoja 
 ja kysytään onko selleri uhka vai mahdollisuus. Sivujen sekaan on ripoteltu lyhyitä ja 
kannus tavia tositari noita yhdessä syömisen tilanteista. Kirjan viimeisille sivuille on valittu 
 yksinkertaisia reseptejä, joiden avulla on mukava ideoida yhdessä syömisen hetkiä tai 
isompiakin kekkereitä. Lopussa on vielä vinkkejä, jotka madaltavat kynnystä ja helpottavat 
kokoon tumista yhteisen pöydän ympärille.

Pia Alapeteri on entinen kustannustoimittaja ja nykyinen tarinankertoja, joka rakastaa 
pitkiä illallisia ja pieniä piknikhetkiä, syö päivittäin parsakaalia ja leipoo lohturuoakseen 
ohra rieskaa. Hän asuu Helsingissä, mutta upottaa kätensä mökkipihan multaan aina mah-
dollisuuden tullen. Kynän, kauhan ja kaulimen lisäksi hänen käsissään pysyvät niin kamera 
kuin kutimetkin. 

Pia Alapeteri: Ruokaystävät
160 sivua, joulukuu 2020 
978!952!69388!4!4



Fair Isle Weekend"kuljettaa sinut"Shetlantiin, Fair Islen tuuliselle saarelle, joka 
on kuuluisa kirjoneuleistaan. Niitä pitkään tutkinut ja saarella monesti vierail-
lut"Mary Jane Mucklestone"on nyt luonut kokoelman lumoavia neuleita, jotka 
hän pakkaisi mukaansa viikonloppumatkalle Shetlantiin. Tämä kovakantinen 
kirja sisältää 8 kaunista kirjoneulemallia pienistä ranteenlämmittä jistä kaarroke-
paitoihin saakka (2 paitaa, 1 liivi, 2 pipoa, 1 kauluri, 1 pari kynsikkäitä, 1 pari 
rannekeita). 
""
Mary Jane Mucklestone"on amerikkalainen neulesuunnittelija, opettaja ja kirjai-
lija, joka on erikoistunut Fair Isle -kirjoneulontaan. Hänen töitään on julkaistu 
muun muassa kansainvälisissä"Vogue Knitting- ja"Interweave Knits"-lehdissä sekä 
lukuisissa kirjoissa. Mary Janella on monipuolinen tausta taiteiden ja tekstiilien 
parissa. Hän on suorittanut kuvataiteen kandidaatin tutkinnon ja opiskellut 
muotia sekä historiallisia asuja."Fair Isle Weekend"on hänen viides kirjansa. "

Mary Jane Mucklestone:  
Fair Isle Weekend
101 sivua, marraskuu 2020
978!952!69388!3!7



52 x villasukat -kirja sisältää 52 sukkaohjetta, joissa käytetään monipuolisesti 
erilaisia lankoja ja tekniikoita – niin helppoja kuin haastaviakin. Se on jokaisen 
neulojan unelma, oikea sukkaensyklopedia, johon voi palata vuodesta toiseen.

Mallien suunnittelusta vastaavat seuraavat koti- ja ulkomaiset suunnittelijat:" 
Heidi Alander, Fiona Alice,"Gina Baglia, Ainur Berkimbayeva,"Katrine 
Birkenwasser, Karen Borrel, Sachiko Burgin,"Diana Clinch,"Verena Cohrs, Valentina 
Consalvi,"Rachel Coopey,"Nele Druyts,"Marion Em,"Lindsey Fowler,"Fabienne 
Gassmann,"Lucinda Guy, Dawn Henderson, Anja Heumann,"Tiina 
Huhtaniemi,"Caitlin Hunter, Mieka John,"Amanda Jones, Joséphine & the seeds, 
Pauliina Karru, Isabell Kraemer,"Tatiana Kulikova, Joji Locatelli,"Erika López, 
Andrea Mowry,"Paula Pereira, Rosa Pomar,"Elena Potemkina, Amelia Putri,"Emily 
Joy Rickard,"Mona Schmidt, Nataliya Sinelshchikova,"Marceline Smith, Minna 
Sorvala, Helen Stewart,"Charlotte Stone,"Becky Sørensen,"Niina Tanskanen, Natalia 
Vasilieva,"Kristine Vejar, Kajsa Vuorela ja Mariya Zyaparova.

Laine: 52 x villasukat
256 sivua, helmikuu 2020
978!952!69388!8!2



Laine 15, syksy 2022 
148 sivua
2736!8963

Laine on kolme kertaa vuodessa ilmestyvä laadukas bookazine-tyyppinen neulelehti, 
joka ammentaa vaikutteita arjen kauneudesta – luonnon rauhasta ja suurkaupungin 
hulinasta, äidin vanhoista kaarrokeneuleista ja modernista katutyylistä. Lehden mallit 
ovat ajattomia mutta samalla kansainvälisen neule  muodin ytimessä. Kukin numero 
sisältää ohjeita maailman johtavilta neulesuunnittelijoilta, mielenkiintoisia tarinoita 
käsi työn maailmasta, sesonginmukaisia reseptejä ja vahvaa visuaalista tarinankerrontaa.

Rakas lehtemme ottaa nyt askeleen kohti nykyaikaisempaa julkaisua, joka esittelee 
neuleita ja lankojen monipuolista maailmaa raikkaalla, rohkeammalla tavalla. Lisäksi 
olemme luoneet uusia juttutyyppejä, kuten englantilaisen neulevaikuttaja Jeanette 
Sloanin nimikkopalstan. Pidämme toki kiinni myös vanhoista, tutuksi tulleista 
asioista: upeista neuleohjeista, valokuvista ja lehden muhkeasta koosta. Laineen uuden 
ulkoasun on suunnitellut kiovalaissyntyinen Marina Veziko, joka on yksi Suomen 
johtavista graafisista suunnittelijoista ja Vuoden graafikko 2021.

Laine-lehti on ilmestynyt englanninkielisen version lisäksi suomeksi numerosta 10 
lähtien. Vanhoja numeroita saatavilla rajoitetusti.



T U LOSSA 2022

Jenna Kostet: Neulottu Kalevala
syksy/talvi 2022

Yksi tämän vuoden odotetuimmista neulekirjoista! Kirja teos sisältää 18 
Kalevalan runoista inspiraationsa saanutta kirjoneuleohjetta, joissa näkyvät 
suomalainen luonto, muinaiset symbolit ja uskomusolennot, myyttiset 
tarinat ja kertomukset. Kirjan neuleet tarjoavat kotimaisen vastineen 
huippusuosituille islantilaisneuleille.

52 " helpot neuleet
talvi 2022

Huippusuositut kirjamme 52 x villasukat ja 52 x villahuivit saavat kauan 
odotettua jatkoa! Tämä kirja sisältää asusteita sekä paitoja ja takkeja, joita on 
helppo, nopea ja mukava neuloa. Kirjan neuleet sopivat hyvin aloittelijoille, 
mutta ne saavat myös kokeneemmat neulojat innostumaan.

HUOMAA: Nämä julkaisut eivät ole vielä ennakkotilattavissa. Tiedotamme kirjoista lähempänä julkaisua.


