
TUPLA patalaput 
Kitti Nro 8 

Ohjetiedustelut ohjeet@punomo.fi tai p. 044 3524 170 
Ohjeita punomo.fi/teeitse/neulonta - käytä apuna hakua! 

Patalaput neulotaan kaksinkertaisiksi. Puuvillainen ja reilun 
paksuinen patalappu on erinomaisen hyvin kuumaa 
kestävä ja hyvin kuumalta eristävä ja kuitenkin niin notkea 
käteen. Kyllä saa hyvän otteen!  

TEE NÄIN: 

PATALAPUN I PUOLI 
Neulo ensin aina oikein neuloksella neliö, joka kasvatat 
sitten ympäri neuloen ja lisäten silmukoita kaikissa 
kulmissa:  

1. Luo 20 s (OMM) ja neulo edestakaisin kahdella
puikolla 40 kerrosta ainaoikeaa. Kerrokset on 
helppo laskea neuloksen kohoraidoista, joita on 
20 kpl kun kerroksia on 40.  Jätä silmukat puikolle. 

2. Ota toinen puikko ja poimi sille silmukat neliön
seuraavasta reunasta työn langalla: vedä lanka 
puikolla läpi reunan jokaisesta 
ainaoikeinneuloksen ”kolokohdasta”. Silmukoita pitäisi 
saada tälle puikolle sama määrä kuin alkuaankin, 20 s 
(OMM).  

3. Ota kolmas puikko ja poimi aloitusreunasta silmukat
samalla tavoin kuin kakkospuikolla. 

4. Ota neljäs puikko ja poimi sille silmukat kuten samalla
tavoin kuin kakkospuikolla. 

5. Laita silmukkamerkki kerroksen alkumerkiksi
viimeiseen kulmaan. 

6.  A) Neulo yksi krs suljettua neulosta oikein silmukoin 
ympäri neliön. 

6.  B) Tee seuraavalla kerroksella joka puikolla alussa ja 
lopussa langankiertolisäys. Tee lisäykset yhden s:n 
päähän puikon reunimmaisista silmukoista. Katso 
piirrosta. 

7. Jatka 5 x (OMM x) vuorotellen kohtien 6. A)  ja 6. B)
kerroksia. I PUOLI on nyt valmis. 

8. Päätä tässä vaiheessa työn aloituslanka pujottamalla
sitä työn NP:n silmukoihin. 

Design © Pirjo Sinervo 
Koko n. 16 x 16 tai

(oman maun mukaan = OMM) 
Lanka Mandarin Classic  

100 % merseroitu puuvilla  
Langan menekki n. 50 g/patalappu
Puikot sukkapuikot 4 mm, 5 kpl 
Silmukkamerkki 1 kpl 
Tiheys 2,2 s/1,0 cm 
Vaativuustaso  
Neulokset ainaoikein, sileäneulos nurjin silmukoin 

ja sileäneulos oikein silmukoin 

OMM = oman maun mukaan 

s = silmukka 

krs = kerros 

NP = työn nurja puoli  

x = kertaa 



PATALAPUN ULKOREUNUS 

Neulo reunukseksi 9-10 kerrosta koko 
ajan nurjaa. Nurja sileäneulos kääntää 
reunan automaattisesti toiselle puolelle! 

Työ jatkuu reunuksen jälkeen suoraan II 
puolelle. 

PATALAPUN II PUOLI 
Neulo II puolella kaikilla kerroksilla oikeita silmukoita. Nyt edetään ulkoreunalta neliön keskelle kavennuksia tehden. 

1. Neulo vuorotellen
- yksi kerros, jolla teet joka kulmassa kavennukset ja  
- yksi kerros ilman kavennuksia. Katso kavennusohje piirroksesta. 

2. Jatka kunnes joka puikolla on 3 silmukkaa.
3. Katkaise lanka ja pujota se neulalla kaikkien silmukoiden läpi.

Kiristä kunnolla ja päätä vahvasti ja mahdollisimman
huomaamattomasti.

SUUNNITTELE VÄRITYS 

yksivärinen, kaksivärinen, 

monivärinen? raidoitus? erivärinen 

reunus? puolet eriväriset? 

Idea & ohje: Pirjo Sinervo pirjo[@]punomo.fi


