
 
Lapaset intialaisella peukalokiilalla 
 
Koko: nainen 
Lanka: Gjestal Janne tai Hjertegarn Lima (100m = 50g) 
Langanmenekki: 2 kerää (100g) 
Puikot: sukkapuikot 3,5 mm 
Tiheys: 21 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm. Huom! 
Tarkasta neuletiheys. Jos neulot tiukempaa, vaihda suurempiin 
puikkoihin. Jos neulot löyhempää, vaihda pienempiin puikkoihin.  
 
Lue koko ohje ennen työn aloittamista. 
 
Vasemman käden lapanen: Luo 3,5 mm puikoille 44 s. Jaa 
silmukat 4 sukkapuikolle ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo 
haluamasi mittainen ranneke joustinneuletta (esim. 1 o, 1 n tai 2 
o, 2 n). Kaksi kerää lankaa riittää lapaspariin, kun ranneke on alle 
10 cm korkea. 
 
Peukalokiila: Neulo joustinrannekkeen jälkeen 2 krs sileää oikeaa, 
lopeta kuitenkin toinen sileän neuleen kerros 3. puikon loppuun. 
Aloita sitten peukalokiila. Siirrä 4. puikolta 5 silmukkaa 1. puikolle. 
4. puikolle jää nyt 6 s ja 1. puikolle 16 s. Nämä 16 s muodostavat 
myöhemmin peukalon silmukat. Jos haluat leveämmän peukalon, 
lisää 4. puikolta 1. puikolle siirrettävien määrää tarpeen mukaan. 

Neulo 4. puikolle jääneet silmukat oikein. Tee sitten lisäys: nosta 1. ja 4. puikon välissä oleva silmukoiden 
välinen lanka 1. puikolle niin, että viet 1. puikon langan ali etukautta. Neulo syntynyt uusi silmukka 
takareunastaan oikein. Uusi silmukka sijoittuu 4. puikon viimeiseksi. Neulo kerros loppuun o. Tee samanlainen 
lisäys joka kerroksella, kunnes 4. puikolla on 22 s. Viimeisen lisäyksen jälkeen siirrä kaikki 1. puikon silmukat 
apulangalle. Siirrä seuraavaksi puolet 4. puikon silmukoista 1. puikolle (=1. puikko siirtyy kämmenen puolelle). 
Neulo nyt sileää oikeaa, kunnes lapanen ulottuu pikkusormen päähän asti. 
 
Aloita kärkikavennukset. Neulo kaikki loput kerrokset näin: 
1. puikko: neulo o, kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 s o yhteen, 1 o. 
2. puikko: neulo 1 o, ylivetokavennus, neulo puikon loput s o. 
3. puikko: kuten 1. puikko 
4. puikko: kuten 2. puikko. 
Kun jokaisella puikolla on jäljellä 2 s, katkaise lanka, vedä jäljellä olevien silmukoiden läpi, kiristä ja päättele 
langanpää huolellisesti. 
 
Oikean käden lapanen: neulo kuten vasemman käden lapanen, mutta tee peukalo kämmenosan toiselle sivulle: 
kun olet neulonut joustimen ja 2 kerrosta sileää oikeaa, siirrä 1. puikon silmukoista 5 s 4. puikolle. Tee lisäys 1. 
ja 4. puikon välisestä langasta niin, että viet puikon silmukoiden välisen langan ali takakautta ja neulot 
syntyneen silmukan etureunastaan oikein. Lisätyt silmukat siirtyvät nyt 1. puikolle. Jatka lisäyksiä, kunnes 1. 
puikolla on 22 silmukkaa. Neulo lapanen loppuun kuten vasemman käden lapanen. 
 
Peukalo: Poimi apulangalta 16 silmukkaa. Poimi vielä peukaloaukon yläreunasta kaksi silmukkaa. Jaa silmukat 
kolmelle puikolle ja neulo suljettuna neuleena sileää oikeaa. Kavenna aukon yläreunasta poimitut silmukat pois 
ensimmäisellä kerroksella (=16 s). Neulo n. 6 cm tai haluttuun mittaan asti. Neulo seuraavalla kerroksella koko 
kerroksen ajan 2 s oikein yhteen. Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien 8 s läpi, kiristä ja päättele hyvin 
 
Viimeistely: Päättele langanpäät. Kun päättelet peukalon aloituslangan silmukoita, tee tarvittaessa muutama 
kiristyspisto peukalon tyveen, ettei neuleeseen jää reikiä. Höyrytä lapaset varovasti ohuen kankaan läpi. 
 
 
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi. Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi 
 


