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Parilapaset, seurustelutumput, rakkauslapaset…  

 
 
Näillä lapasilla on monta nimeä! Niissä on tavallinen lapanen kummallekin käyttäjälle ja yhteinen lapanen, 
jossa on kaksi vartta ja yksi yhteinen kämmenosa. Nämä lapaset ovat hauska idea lahjaksi yhdessä kulkijoille 
vaikkapa hää- tai kihlaparille. Talvipakkasellakin voi kävellä ihan aidosti käsi kädessä. 
 
Ohjeita tällaisiin lapasiin löytyy toki muitakin, vaan ei ihan samanlaisiin. Nämä ovat helpot peruslapaset 
pyöreällä kärjellä ja ilman peukalokiilaa. Tällä ohjeella voit neuloa myös ihan tavalliset ”yksilölapaset” sillä 
peukalon kohta on ohjeessa sekä oikeaan että vasempaan lapaseen. 
 
Parilapasten ohje 

• Tarvikkeet: Lanka: 7-veljestä tai vastaavan vahvuinen, 150 g parilapasiin ja vajaa 100 g tavallisiin 
• Sukkapuikot: 3½ tai neuletiheyteen sopivat 
• Tylppä neula langanpäiden pujotteluun 
• Neuletiheys: 20 s = 10 cm 

Ohjeessa ei ole huomioitu raidoitusta, mutta kuvan lapasissa on 6 krs:n raidat. Koot ovat naisten ja miesten 
keskikokoa – tarvitessasi isompaa tai pienempää muuta kerrosmääriä käyttäjän käteen sopivaksi. 
 
Naisen lapanen (keskikokoinen) 
 
Luo 40 silmukkaa ja jaa ne tasan (10 s) neljälle puikolle. Jaan itse silmukat yleensä samalla, kun neulon 
ensimmäistä kerrosta joustinneuletta ja suljen sitten neuleen renkaaksi seuraavalla kerroksella. Neulo 
ranteeseen 18 krs 2 oikein 2 nurin -joustinta. 
Vaihda sileään neuleeseen (oikeaa) ja neulo 18 krs alakämmentä. 
 
Peukalon aukko oikeaan lapaseen: Neulo ensimmäinen puikko ja 2 s toisen puikon alusta, neulo 7 s 
eriväriselle langanpätkälle, siirrä nämä 7 s sitten takaisin vasemmalle puikolla ja neulo lapaslangalla krs 
loppuun. 

http://tuumajatoimi.blogspot.fi/2015/08/parilapaset-seurustelutumput.html
http://1.bp.blogspot.com/-95VCSgDVqTQ/VeSy85rDvjI/AAAAAAAAICg/K_7YCbl8rig/s1600/parilapaset.jpg


Peukalon aukko vasempaan lapaseen: Neulo ensimmäinen ja toinen puikko sekä 1 s kolmannen puikon 
alusta, neulo 7 s eriväriselle langanpätkälle, siirrä nämä 7 s sitten takaisin vasemmalle puikolla ja neulo 
lapaslangalla krs loppuun. 
 
Neulo yhteensä 27 krs yläkämmentä. 
 
Aloita kärjen sädekavennus: 

• Kavennuskerros: Neulo joka puikolla 2x (3 o, 2 oikein yhteen). 
• Välikerrokset: Neulo 3 krs ilman kavennuksia. 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2x (2 o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 2 krs 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2x (1 o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 1 krs 
• Kavennuskerros: koko krs 2 o yht. 

Joka puikolla on nyt 2 s. Päätä kärki: katkaise lanka 10 cm:n pituiseksi ja pujota tylpällä neulalla jäljellä 
olevien silmukoiden läpi kaksi kierrosta. Kiristä kärki suppuun. 

 
Peukalo: Pura erivärinen lanka ja siirrä samalla silmukat aukon ala- ja yläreunasta puikoille. Ota lapaslanka 
työhön ja neulo alareunasta 5 s ensimmäiselle puikolle, neulo seuraavat 2 s toiselle puikolle ja poimi aukon 
sivusta 1 s (neulo se kiertäen, jottei kohtaa muodostu reikää) sekä neulo vielä yläreunasta 3 s tälle puikolle. 
Neulo kolmannelle puikolle yläreunan loput s:t (4), poimi toisesta sivusta 1 – 2 s ja neulo kiertäen. 
Seuraavalla krs:lla kavenna peukalon sivuilla niin, että joka puikolle jää 5 s. Peukalossa yhteensä 15 s. 
 
Neulo yhteensä 14 krs ja tee kärkikavennus neulomalla joka puikon lopussa 2 s oik. yhteen kunnes joka 
puikolla on 2 s. Päätä kärki samoin kuin lapasessa. 
 
Päättele langan päät pujottelemalla nurjalle puolelle. 
 
Miehen lapanen (keskikokoinen) 
 
Luo 48 silmukkaa ja jaa ne tasan (12 s) neljälle puikolle. Jaan itse silmukat yleensä samalla, kun neulon 
ensimmäistä kerrosta joustinneuletta ja suljen sitten neuleen renkaaksi seuraavalla kerroksella. Neulo 
ranteeseen 18 krs 2 oikein 2 nurin -joustinta. 
 
Vaihda sileään neuleeseen (oikeaa) ja neulo 21 krs alakämmentä. 
 
Peukalon aukko oikeaan lapaseen: Neulo ensimmäinen puikko ja 4 s toisen puikon alusta, neulo 7 s 
eriväriselle langanpätkälle, siirrä nämä 7 s sitten takaisin vasemmalle puikolla ja neulo lapaslangalla krs 
loppuun. 
 
Peukalon aukko vasempaan lapaseen: Neulo ensimmäinen ja toinen puikko sekä 1 s kolmannen puikon 
alusta, neulo 7 s eriväriselle langanpätkälle, siirrä nämä 7 s sitten takaisin vasemmalle puikolla ja neulo 
lapaslangalla krs loppuun. 
 
Neulo yhteensä 30 krs yläkämmentä. 
 
Aloita kärjen sädekavennus: 

• Kavennuskerros: Neulo joka puikolla 2x(4 o, 2 oikein yhteen). 
• Välikerrokset: Neulo 4 krs ilman kavennuksia. 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2x (3 o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 3 krs 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2x (2 o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 2 krs 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2x (1 o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 1 krs 
• Kavennuskerros: koko krs 2 o yht. 

 Joka puikolla on nyt 2 s. Päätä kärki: katkaise lanka 10 cm:n pituiseksi ja pujota tylpällä neulalla jäljellä 
olevien silmukoiden läpi kaksi kierrosta. Kiristä kärki suppuun. 



 
Peukalo: Pura erivärinen lanka ja siirrä samalla silmukat aukon ala- ja yläreunasta puikoille. Ota lapaslanka 
työhön ja neulo alareunasta 6 s ensimmäiselle puikolle, neulo viimeinen alareunan s toiselle puikolle ja 
poimi aukon sivusta 1 s (neulo se kiertäen, jottei kohtaa muodostu reikää) sekä neulo vielä yläreunasta 4 s 
tälle puikolle. Neulo kolmannelle puikolle yläreunan loput s:t (3), poimi toisesta sivusta 2 s ja neulo kiertäen. 
Seuraavalla krs:lla kavenna peukalon sivulla niin, että toiselle puikolle jää 5 s. Peukalossa yhteensä 16 s. 
 
Neulo yhteensä 17 krs ja tee kärkikavennus neulomalla joka puikon lopussa 2 s oik. yhteen kunnes joka 
puikolla on 2 s. Päätä kärki samoin kuin lapasessa. 
 
Päättele langan päät pujottelemalla nurjalle puolelle. 
 
Parilapanen (keskikokoinen) 
 
Neulo kummankin lapasen ranne ja sileää 
neuletta 6 krs perusohjeen mukaan. 
 
Silmukoi kummankin lapasen 
kämmenpuolelta 16 s yhteen (eli pujottele 
tylpällä neulalla silmukoita jäljitellen – 
katso ohje täältä.) 
 
Siirrä kummankin lapasen loput silmukat 
neljälle puikolle. Kavenna ensimmäisellä 
krs:lla kummassakin lapasten 
yhdistymiskohdassa 2 s oik. yhteen (1 s 
kummankin lapasen alusta). Puikoille jää 
56 s, jos teet toisen naisen ja toisen 
miehen lapasen ohjeella. 
 
Neulo liitoskohdasta eteenpäin yhteensä 
30 krs. 
 
Aloita kärjen sädekavennus: 

• Kavennuskerros: Neulo joka puikolla 
2 x (5 o, 2 oikein yhteen). 

• Välikerros: Neulo 5 krs ilman 
kavennuksia. 

• Kavennuskerros: joka puikolla 2 x (4 
o, 2 o yht.) 

• Välikerros: 4 krs 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2 x (3 

o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 3 krs 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2 x (2 

o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 2 krs 
• Kavennuskerros: joka puikolla 2 x (1 o, 2 o yht.) 
• Välikerrokset: 1 krs 
•  Kavennuskerros: koko krs 2 o yht. 

 Joka puikolla on nyt 2 s. Päätä kärki: katkaise lanka 10 cm:n pituiseksi ja pujota tylpällä neulalla jäljellä 
olevien silmukoiden läpi kaksi kierrosta. Kiristä kärki suppuun. 

 
Päättele langan päät pujottelemalla nurjalle puolelle. 
 
Sileytä lapaset kastelemalla ne haaleassa vedessä. Purista liika vesi pois, asettele lapaset taitellun 
kylpypyyhkeen päälle, kääri rullaksi ja painele irtoava kosteus pois. Oio lapaset muotoonsa ja aseta 
kuivumaan ilmavalle tasolle. 
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