
HELPPO LAPANEN  

ILMAN PEULAKOKIILAA JA 

NURJAA SILMUKKAA 
Lanka: ISOVELI tai vastaava 

Puikko nro 5 tai 4,5 käsialan mukaan (5kpl) 

Silmukoita 32  

Silmukat jaetaan neljälle puikolle, laske monta silmukkaa on 

yhdellä puikolla: 32:4= ____ 

Valmiin lapasen ympärysmitta peukalon yläpuolelta n.21 cm. 

Jos tahtoo pienemmät lapaset tee esim. 28 s 

Halutessasi voit tehdä lapseen raitoja vaihtamalla langan väriä 

aina kerroksen alussa.  

 

 

  



Neuleohjeet: 

1. Luo 32 silmukkaa (kannattaa laittaa kaksi puikkoa päällekkäin/ luoda silmukat paksummalla puikolla) 

2. Ranneke: 

Neulo yksi rivi kokonaan oikeaa silmukkaa. Käännä työ ympäri. Jaa silmukat yhteensä neljälle puikolle: Neulo 8 

silmukkaa oikein, ota käyttöön uusi puikko ja neulo taas 8 silmukkaa, taas uusi puikko ja 8 silmukkaa ja vielä 

kerran uusi puikko ja 8 silmukkaa.  

 

Yhdistä neule ympyräksi: asettele puikot kehäksi tarkasti niin että silmukat eivät mene kierteelle. Etsi kohta 

jonka olet neulonut viimeisenä (lanka on tässä kohdassa). Jatka nyt neulomista seuraavalle puikolle, joka on 

vasemmalla, niin että silmukat muodostavat yhtenäisen kehän. Muista kiristää aina puikon ensimmäinen 

lanka tiukaksi. HUOM! Jos tahdot ranteeseen joustinneuletta, neule ranneke 2 oikein, 2 nurin tai 1 oikein, 1 

nurin 

 



Neulo koko ajan oikeaa silmukkaa kunnes tulet siihen kohtaan mihin haluat peukalon. Tämän voi selvittää 

kokeilemalla työtä välillä käteen. Voit päättä itse rannekkeen pituuden. Esimerkkilapasessa se on 12 cm. 

 

3. Peukalon kohta: 

VASEN KÄSI: Etsi puikko nro 1 eli se puikko mikä on alkulangan kohdalla. Neulo puikot 1, 2 ja 3 kuten 

aikaisemminkin. Neulo puikolta nro 4 vain kaksi silmukkaa. Ota loput 6 silmukkaa talteen hakaneulalle peukaloa 

varten. 

 

 Nyt talteen otettujen silmukoiden tilalle täytyy luoda 6 uutta silmukkaa: tee langasta lenkki ja sujauta puikko 

lenkin läpi (ks. Kuva). Tee näin 6 kertaa. Jatka neulomista kuten aikaisemminkin. Kun saavut peukalon kohdalle 

neulo uudet silmukat samalla tavalla kuin muutkin.  

 

 

 



OIKEA KÄSI: 

Katso että olet samassa kohdassa kuin vasemman käden lapasessa. Neulo kierros loppuun niin että aloitat 

puikosta nro 1. Ota heti 6 ensimmäistä silmukkaa talteen hakaneulalle ja luo niiden tilalle kuusi uutta 

silmukkaa. Neulo puikon kaksi silmukkaa ihan tavallisesti ja jatka neulomista 

*huom. Jos teet pienemmän lapasen (28s.) ota peukaloa varten talteen 5 silmukkaa 

------ 

4. Jatka neulomista 

 

 
 

 

5. Loppukavennukset: 

Kavennukset aloitetaan vasta 3 cm ennen kun lapanen on oikean pituinen eli kunnes lapanen yltää jo 

nimettömän kynnen alkuun. Tarkista että joka puikolla on sama määrä silmukoita ja neulo kerroksen alkuun. 

Aloita puikosta nro 1: Neulo kaksi ensimmäistä silmukkaa yhteen, loput puikon silmukat ihan tavallisesti. Toimi 

näin joka puikon alussa kunnes jokaisella puikolla on enää kaksi silmukkaa. Leikkaa lanka niin että sinulle jää n. 

25 cm pitkä häntälanka. Päättele yksi silmukka kerrallaan: neulo oikea silmukka, mutta vedä lanka kokonaan 

silmukan läpi. Tee näin kaikille silmukoille. Vedä häntälanka tiukaksi ja päättele lanka pujottelemalla sitä 

nurjalla puolella silmukoiden alta n. 3cm matkalta, tee u-käännös ja palaa takaisin. Katkaise lanka. 

 

  



6. PEUKALO: 

Poimi hakaneulalla turvassa olleet silmukat puikolle. Poimi lisää silmukoita aukon reunoista niin että sinulla on 

aukon ympärillä kolme puikkoa: Nro 1:. Hakaneulalta turvaan otetut 6 s. 

 

Nro 2: neljä reunoista noukittua lankalenkkiä, nro 3. Viisi reunoista noukittua lankalenkkiä. Yhteensä 15 

silmukkaa. 

 

Siirrä puikon 1 viimeinen silmukka puikolle kaksi niin joka puikolla on 5 silmukkaa. Neulo peukaloa. Aloita 

kaventaminen peukalon kynnen puolessa välissä. Kavenna tuttuun tapaan: kaksi puikon ensimmäistä silmukkaa 

yhteen, loput tavallisesti kunnes joka puikolla on enää 1 silmukka. Päättele langat!!!! 

 


