
LENTÄVÄN LAPASEN NIMIKKOLAPANEN 

Ohje: Knittion team: Inga Siik, Meri Mustakallio, Johanna Hyytinen ja Jaana Silvennoinen

Lanka: mallilapasessa käytetty 6 ply lankaa, jossa 50 g 125 m, 50 g pohjaväri ja 10 g kuvio

Puikot: 3 mm tai käsialan mukaan

Lapasessa on käytetty kolmea eri tekniikkaa, kolmen eri toimitilan muistoksi. Punainen väri löytyy logosta 
ja höyryävän kuuma kuppia kahvia liittyy Lapaseen tottakai.

Resori on neulottu kaksivärisenä 1 oikein, 1 nurin neuloksena. Kuvioväri neulotaan kiertäen oikein ja pohja-
väri nurin. Kämmenselkään silmukoidaan kahvikuppi ja kupin yläpuolelle pieni pitsineuleosuus. Lapasessa 
on intialainen peukalo.

Vasemman käden lapanen

Luo 44 s punaisella langalla ja jaa s:t neljälle puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on IV 
ja I puikon välissä. Yhdistä pyöröneuleeksi. Ota mukaan valkoinen lanka, ja neulo yksi 
kerros 1 o punaisella, 1 o valkoisella. Aloita seuraavalla kerroksella resori, *1 n punai-
sella, 1 o takareunasta valkoisella*. Neulo noin 7 cm, ja luovu valkoisesta langasta. Tee 
vielä kerros 1 n, 1o takareunasta resoria. Neulo sitten sileää neuletta 4 kerrosta.

Jaa s:t neljälle puikolle seuraavasti: 6 s, 16 s, 11 s ja 11 s. Aloita peukalokiilan lisäykset 
(intialainen peukalokiila): 1. lisäyskerros: neulo I puikon 6 s, lisää 1 s (= nosta silmu-
koiden välinen lanka I ja II puikon välistä etukautta vasemman puoleiselle puikolle ja 
neulo se oikein takareunasta I puikolle) ja neulo kerros loppuun. Työssä on nyt 45 s 
ja I puikolla on 7 s. 2. lisäyskerros: neulo I puikon 7 s, lisää 1 s samoin kuin edellisellä 
kerroksella ja neulo kerros loppuun. Työssä on nyt 46 s ja I puikolla on 8 s. Jatka lisäyk-
siä I ja II puikon välistä tähän tapaan joka kerros, kunnes I puikolla on 22 s. Siirrä nyt II 
puikon 16 s esim. langalle odottamaan peukaloa varten. Jaa nyt s:t siten, että jokai-
sella puikolla on 11 s.



Neulo sileää neuletta suljettuna neuleena, kunnes kämmenosa peittää pikkusormen 
(noin 20 krs peukalon jälkeen). Aloita kaavion mukainen pitsineule kämmenselän 
puolella. Kaaviossa on myös ohjeistettu kärkikavennukset. Halutessasi voit aloittaa 
kahvikupin silmukoimisen (noin 7 krs peukalon jälkeen) samaan aikaan neulomisen 
kanssa.

Oikean käden lapanen

Neulo vasemman lapasen peilikuvaksi. Neulo joustimen jälkeen 4 kerrosta sileää 
neuletta ja jaa s:t seuraavasti: 11 s, 11 s, 16 s ja 6 s. Tee peukalokiilan lisäykset III ja IV 
puikon välistä IV puikolle (lisää silmukka nostamalla silmukoiden välinen lanka taka-
kautta puikolle ja neulo se oikein etureunasta). Tee kämmenselän kuviointi peiliku-
vana. Peukalo Ota apulangalla odottavat s:t kolmelle puikolle ja poimi niiden lisäksi 
peukalon juuresta 2 s. Jatka näillä 18 s:lla sileää neuletta suljettuna neuleena. Kun 
olet neulonut niin, että peukalon kynnestä näkyy puolet, tee kärkikavennus. Eli tee 
jokaisen puikon alussa npn- kavennus, kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, 
pujota se loppujen s:iden läpi ja päätä hyvin.


