
Elämän värit lapasten ohje, koot nainen s 44 / mies (s 48) 

 

Näitä tarvitset: 

Novita 7 Veljestä -lankaa musta pohjaväri + 3 eri väriä helminauhaksi, värivaihtoehdoista: 

vihreä 366, sininen 124, punainen 549, keltainen 268, violetti 724, oranssi 278 

Sukkapuikot nro 3½ tai käsialan mukaan.  

 

Vasemman käden lapanen  

Luo ohuemmille puikoille 44(48) s ja jaa s:t neljälle puikolle. Krs:n vaihtumiskohta on IV ja I puikon välissä. 

Neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 8(9) cm. Neulo sileää neuletta 1,5 (2) cm. Aloita helmikuvio 

mallin mukaan. Kun olet neulonut sileää neuletta kuvion kanssa 4,5cm (5cm) -> Merkitse seuraavalla krs:lla 

peukaloaukko II puikolle seuraavasti: neulo puikon alusta ensin 3(3) s ja neulo sitten seuraavat 7(7) s 

erivärisellä langalla. Siirrä erivärisellä neulotut s:t takaisin vasemmalla puikolle ja jatka sileää, kunnes 

kämmenosan pituus joustimesta eteenpäin mitattuna on 15(16) cm tai kunnes etusormi jää peittoon 

(huomioi, että helmikuvio tulee ohjeen mukaisesti). Kärkikavennukset: neulo I sekä III puikon alussa 1 s 

oikein, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) 

ja neulo II sekä IV puikon lopussa 2 s oikein yhteen, 1 s oikein. Tee tällaiset kavennukset joka krs kunnes 

työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka, pujota se loppujen s:iden läpi ja päätä hyvin. 

Oikean käden lapanen 

Neulo vasemman lapasen peilikuvaksi eli tee peukaloaukko III puikolle 

Peukalo 

Poista merkkilanka ja poimi silmukat peukaloaukon ylä- ja alareunasta ja poimi peukalon molemmista 

sivuista lisäsilmukoita siten, että peukaloon tulee yhteensä 16(17) s. Jaa nämä s:t 3 puikolle ja neulo 

suljettuna neuleena sileää neuletta. Kun olet neulonut 5(5,5) cm tai kun peukalon kynnestä näkyy puolet, 

tee kärkikavennus. Eli neulo joka puikon lopussa 2 o yhteen kunnes työssä on jäljellä 4 s. Neulo sitten 1 s ja 

nosta muut s:t sen yli vasemmalta oikealle, päätä hyvin. 
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*Helmikuvio -seuraa kuvioissa punaisten ääriviivojen sisällä olevaan kuviota, kuvassa havainnollistettuna 

kerroksen eteneminen 

 

 

 

 

(Havainne kuva, kuvassa helmikuviossa vaaleammat värit. Ohjeen mukaiset värit ovat tummemmat) 


