
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuorilliset paljettilapaset 
 
Koko: nainen 
Lanka: Viking Alpaca Storm (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon) ja Du Store Alpakka Bling (100 % 
polyesteri) 
Menekki: 
2 kerää vaaleanturkoosia (528) Alpaca Stormia 
2 kerää petrolinsinistä (530) Alpaca Stormia 
1 rulla turkoosia (3009) Blingiä 
Puikot: sukkapuikot nro 3 ja 3,5 
Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, neula päättelyä varten 
 
Tiheys: 26 s sileää neuletta Alpaca Storm -langalla ohuemmilla puikoilla = 10 cm; 23 s sileää neuletta molemmilla 
langoilla yhdessä = 10 cm 
 
Lisäys: neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein. 
 
Vuorilapaset neulotaan pienemmillä puikoilla, jotta ne istuvat hyvin päällyslapasten sisään. Päällisessä kulkee 
mukana paljettilanka. Kärkeen tehdään sädekavennus, joten lapanen käy kumpaankin käteen, eikä toista tarvitse 
neuloa peilikuvana. 
 
VUORILAPASET  
Luo 48 s puikoilla nro 3 vaaleanturkoosilla Alpaca Stormilla ja jaa s:t neljälle puikolle. Neulo suljettuna neuleena 
2 o, 2 n -joustinneuletta 5 cm. Neulo sitten sileää neuletta. Kun sileän neuleen korkeus on n. 2 cm, aloita 
lisäykset peukalokiilaa varten.  
Peukalokiila: Neulo 2 o, laita silmukkamerkki puikolle, lisää 1 s, neulo 2 o, lisää 1 s, laita silmukkamerkki puikolle, 
neulo krs loppuun oikein. Neulo 2 krs ilman lisäyksiä. Tee taas lisäyskerros: neulo oikein merkkiin asti, nosta 



merkki puikolta toiselle, lisää 1 s, neulo seuraavaan merkkiin asti, lisää 1 s, nosta merkki, neulo krs loppuun 
oikein. Tee tällaiset lisäykset joka 3. krs:lla vielä 6 kertaa, eli kunnes merkkien välissä on 16 s. Neulo vielä 2 krs 
ilman lisäyksiä. Siirrä seuraavalla krs:lla kiilan s:t apulangalle odottamaan: neulo 2 o, siirrä merkkien väliset 
silmukat apulangalle ja poista merkit, luo peukalonhankaan 2 s ja neulo krs loppuun oikein. 
 
Jatka neuloen sileää neuletta peukalonaukon jälkeen n. 8,5 cm, tai kunnes pikkusormi peittyy. Aloita 
kärkikavennukset:  
1. kavennuskrs: *neulo 4 o, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan. 
Neulo 3 krs oikein. 
2. kavennuskrs: *neulo 3 o, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan. 
Neulo 2 krs oikein. 
3. kavennuskrs: *neulo 2 o, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan. 
Neulo 1 krs oikein. 
4. kavennuskrs: *neulo 1 o, 2 o yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan. 
5. kavennuskrs: neulo *2 o yhteen* koko krs:n ajan.  
Katkaise lanka, pujota langanpää loppujen silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele langanpää nurjalle.  
Merkitse ranteensuussa kerroksen alkamiskohta. Päättele aloituksen langanpää nurjalle. 
 
Peukalo: Ota apulangan 16 s puikoille ja poimi lisäksi peukalonhangasta 2 s. Neulo suljettua sileää neuletta n. 5 
cm tai kunnes peukalo peittyy. Neulo 1 krs toistaen *2 o yhteen* koko krs:n ajan. Neulo vielä 1 krs o. Katkaise 
lanka, pujota langanpää loppujen silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele langanpäät nurjalle.  
 
PÄÄLLYSLAPASET  
Aloita vuorilapasen ranteensuun merkitystä kohdasta ja poimi 
puikoilla nro 3 petrolinsinisellä Alpaca Stormilla työn oikealta 
puolelta 1 s joka silmukan kohdalta luontireunassa näkyvistä 
lankalenkeistä, jotta poimimisreunaan ei jää paksua saumaa = 48 
s. Neulo 1 cm sileää neuletta. Neulo sitten 1 krs nurin = 
taitekerros. Vaihda puikkoihin nro 3,5 ja ota työhön mukaan 
paljettilanka. Jatka neuloen sileää neuletta. Kun työn korkeus 
taitekerroksesta mitaten on 7 cm, aloita peukalokiilan lisäykset: 
 
Peukalokiila: Neulo sileää kunnes kerroksella on jäljellä 4 s, laita 
silmukkamerkki puikolle, lisää 1 s, neulo 2 o, lisää 1 s, laita silmukkamerkki puikolle, neulo krs loppuun oikein. 
Neulo 2 krs ilman lisäyksiä. Tee taas lisäyskerros: neulo oikein merkkiin asti, nosta merkki, lisää 1 s, neulo 
seuraavaan merkkiin asti, lisää 1 s, nosta merkki, neulo krs loppuun oikein. Tee tällaiset lisäykset joka 3. krs:lla 
vielä 6 kertaa, eli kunnes merkkien välissä on 16 s. Neulo vielä 2 krs ilman lisäyksiä. Siirrä seuraavalla krs:lla 
kiilan s:t apulangalle odottamaan: neulo ensimmäiseen merkkiin asti, siirrä merkkien väliset silmukat apulangalle 
ja poista merkit, luo peukalonhankaan 2 s ja neulo krs loppuun oikein.  
 
Päättele aloituksen langanpäät. Voit päättelyn helpottamiseksi leikata saksilla varovasti langanpään paljetit halki 
ja poistaa ne. Jatka neuloen sileää neuletta peukalonaukon jälkeen n. 8,5 cm. Voit halutessasi jättää s:t 
odottamaan ja neuloa välillä peukalon, jotta saat peukalon langanpäät pääteltyä nurjalle. Tee sitten 
kärkikavennukset ja päättely kuten vuorilapasessa, mutta katkaise paljettilanka jo ennen viimeistä kerrosta ja 
päättele langanpää. 
Peukalo: Neulo kuten vuorilapasen peukalo, mutta katkaise ja 
päättele paljettilanka ennen viimeistä kerrosta. Jos teet peukalon 
viimeisenä, päättele aloituksen langanpäät ennen kärjen 
kavennuksia. 
 
Käännä vuori ja päällinen sisäkkäin. Neulo toinen lapanen samoin. 
 
 
Lankojen myyntipaikka: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi 
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 


