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Naisen lapaset 

Tarvikkeet ja materiaalit: 

• Novita Puro (100% villa) tai vastaavan 

paksuinen muu villalanka 

• kinnasneula 

 

Pisto: 

3 + 2 eli kolme silmukkaa peukalolla, peukalon 

takaa poimitaan kaksi silmukkaa suoraan 

neulalle. Uusi kerros kiinnitetään edelliseen 

poimimalla edellisen kerroksen reunasta kaksi 

silmukkareunaa. 

 

 

 

Huom! Silmukkamäärät ovat ohjeen luojan käsialan mukaisia, eli todennäköisesti joudut 

lisäämään tai vähentämään silmukoita saadaksesi lapasista oikean kokoiset. Ohjeeseen on 

lisätty myös senttimetrimitat muutamaan kohtaan, jotta voit verrata omaa käsialaasi ohjeeseen. 

 

1. kerros: Lapasten neulominen aloitetaan lapasen kärjestä. Luo ensin aloitussilmukat ja neulo 

sitten 20 silmukan silmukkaketju (n. 7 cm leveä). 

2. kerros: Neulo edellisen kerroksen ympäri kokonainen kierros, ei lisäyksiä. 

3. kerros: Lisää yksi silmukka joka 5.llä silmukalla, eli neulo 4 silmukkaa normaalisti ja viidenteen 

edellisen kerroksen silmukkareunaan neulo kaksi silmukkaa. 

4. kerros: Tasauskerros, eli ei lisäyksiä. 

5. kerros: Lisää yksi silmukka joka 7.llä silmukalla. 

6. kerros: Tasauskerros. 

7. kerros: Lisää yksi silmukka joka 9.llä silmukalla. 

8. kerros: Tasauskerros. Lisäyksiä ei tehdä myöskään 9. kerroksella. 9. kerroksen jälkeen lapanen 

on noin 10-11 cm leveä. 

10. kerros: Neulo normaalisti peukaloaukon alkamiskohtaan. Neulo 17 silmukkaa irtonaista 

silmukkaketjua, eli älä kiinnitä pistoja edelliseen kerroksen. Edelliseen kerrokseen jää 15 

silmukkareunaa vapaaksi. Aloita edelliseen kerrokseen kiinnittäminen poimimalla 16. ja 17. 

silmukkareuna edellisestä kerroksesta neulalle, peukaloaukon alusta laskien.  
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11.-14. kerrokset: Neulo normaalisti. 

15. kerros: Kavenna yksi silmukka joka 6.lla silmukalla, eli poimi neulalle edellisestä kerroksesta 

kaksi käyttämätöntä silmukkareunaa. Lapanen on 15. kerroksen kohdalta noin 9 cm leveä. 

16. kerros: Tasauskerros. 

17. kerros: Lisää yksi silmukka joka 6.lla silmukalla. 

18. kerros: Lisää yksi silmukka joka 6.lla silmukalla. Lapanen on 18. kerroksen kohdalta noin 12 cm 

leveä. Tee kerroksen lopussa lopetus; pienennä viimeisiä silmukoita kiristämällä ne ensin peukalon 

päähän, ja lopulta aivan pieniksi.  

 

Peukalo: 

1. kerros: Peukalon tekeminen aloitetaan peukaloaukon kämmenen puolen reunan keskeltä. Luo 

ensin aloitussilmukat (3 peukalolle, 2 peukalon taakse) kuten lapasta aloittaessasi. Ota sitten ote 

lapasesta kuten alla olevissa kuvissa, ja ryhdy kiinnittämään peukaloa peukaloaukkoon poimimalla 

sen reunasta aina 2 silmukkareunaa.  

 

Ensimmäisellä kerroksella peukaloaukon kulmista täytyy poimia ylimääräisiä silmukoita, jotta 

kulmiin ei jää reikiä. Peukalon ensimmäiseen kerrokseen tulee noin 42 silmukkaa. Tee molempien 

lapasten peukaloita vuorotellen samaan vaiheeseen, jotta saat peukaloista samankokoiset.  

2. kerros: Kavenna peukalo sopivan kokoiseksi, esimerkkilapasessa kavennettiin 8 silmukkaa 

toisella kerroksella. 

3. kerros: Tasauskerros. 
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4. Kerros: Vähennä 5 silmukkaa. 

5. Kerros: Tasauskerros. Kokeile lapasta käteen. Jos peukalo jää juuri ja 

juuri piiloon, kuten oikealla olevassa kuvassa, viidennen kerroksen 

lopussa tee lopetus eli pienennä viimeiset silmukat.  

Peukalo suljetaan poimimalla viimeisen kerroksen reunasta kaikki 

silmukat neulalle, kuten alla vasemmalla olevassa kuvassa. 

Poimimisen jälkeen neula ja lanka vedetään silmukoista läpi ja aukko 

kiristetään umpeen (alla oikealla olevassa kuvassa). Kiristämisen 

jälkeen peukalon kärkeen voi vielä ommella pari vahvistavaa pistoa.  

 

 

 

Viimeistely: 

Langan päät pujotellaan neuloksen sisään. Halutessaan valmiita lapasia voi huovuttaa kevyesti 

lämpimän veden ja saippuan kanssa hieromalla. Tehokkaampi muokkaaminen muuttaa kintaan 

kokoa. 


