
KORPI 
Malli: Pirkanmaan Kotityö Oy, Minna Ahonen

Koko: Miehen koko

Tarvikkeet: 
Roosa nauha -lanka tex 285 x 2 (100 % villa, kerä 50 g= 85 m)
- safiiri (1152) 100 g 
- valkoinen (101) 50 g
- uni (1251) 50 g

Sukkapuikot no 2½ tai 3 käsialan mukaan.

Neuletiheys: 10 cm = 29 s ja 27 krs. 

Työohje: Katso lapasen perusohje. Neulo kuvio ruutupiirroksen 
mukaan.



LAPASEN PERUSOHJE
Koko: Naisen koko/ miehen koko

Tarvikkeet: Roosa nauha -lanka tex 285 x 2 
(100 % villa, kerä 50 g= 85 m) 100- 150 g

Sukkapuikot no 2½ tai 3 käsialan mukaan.

Neuletiheys: 10 cm = 29 s ja 27 krs. 
Kokeile tiheyttä, jo puolen numeron muutos 
puikoissa vaikuttaa lapasen kokoon.
56 s:n naisten lapasen ympärys on 19,5 cm
60 s:n miesten lapasen ympärys on 21 cm

Neulominen: 
Joustinneule aloitus: Luo piirroksen 
alareunassa mainittu määrä silmukoita, 
neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 
piirrokseen merkityt kerrokset. Piirroksen 
neule voi olla 1 oikein, 1 nurin tai 2 oikein 2 
nurin joustinta.

Käännetty reuna: 
Luo piirroksen 
alareunassa mainittu 
määrä silmukoita -2 s,
neulo suljettuna 
neuleena 5 krs sileää ja 
1 krs nurin taitteeksi. 
Lisää seuraavalla kerroksella 2 s ja jatka 
piirrokseen merkityllä silmukkamäärällä 5 krs. 
Poimi viimeisellä kerroksella aloituskerroksen 
silmukka ja neulo se yhteen puikolla olevan 
kanssa. Toista joka 2. silmukka kerros 
loppuun. Voit myös lopuksi ommella taitteen 
kiinni. 

Jatka ruutupiirroksen mukaan peukalon 
merkkiin saakka. Piirrokseen on merkitty 

kerrosten määrä. 
Ota peukaloa varten 9 s/12 s apulangalle. 
Luo uudet silmukat ja jatka kirjoneuletta 
piirroksen mukaan. Piirrokseen on merkitty 
kerrosten määrä peukalosta kavennusten 
alkuun. Oikean mittaisen lapasen saa 
sovittamalla ja aloittamalla kärkikavennukset, 
kun pikkurillin kynsi peittyy. 

Aloita kärkikavennukset. Kavenna joka 
kerroksella 1. ja 3. puikon alussa toinen ja 
kolmas silmukka yhteen ylivetäen ja 2. ja 4. 
puikon lopussa kolmanneksi ja neljänneksi 
viimeinen silmukka oikein yhteen. Kun jäljellä 
on 2 s, vedä lanka niiden läpi. 

Peukalo: Ota apulangalta silmukat puikolle, 
poimi silmukat luotujen silmukoiden 
reunasta ja peukaloaukon kummastakin 
reunasta = 22 s/28 s. Jaa silmukat kolmelle 
puikolle ja neulo piirroksen mukaan 5 cm-7 
cm. Kavennusten oikea aloitus kohta on, 
kun peukalon kynsi alkaa. Kavenna sitten 
joka puikon lopussa 2 s oikein yhteen joka 
kerroksella. Kun jäljellä on 3 s, vedä lanka 
niiden läpi. 

Neulo toinen lapanen peilikuvaksi.

Viimeistely: Päättele langanpäät. Höyrytä 
kevyesti.

HOITO-OHJEET:
Pese neule käsin viileässä 30-asteisessa, 
tasalämpöisessä vedessä miedolla 
pesuaineella kevyesti puristellen. Lämpötilan 
vaihtelut ja kova hankaus aiheuttavat villan 
vanumisen. Muotoile kosteana oikeaan 
muotoon. Kuivaa tasaisella alustalla 
ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti.

MUITA VINKKEJÄ: 
• Luomiskerros ei saa olla liian tiukka. 
• Sovita lapasia keskeneräisinäkin jotta saat 

peukalon ja pituuden kohdalleen.
• Pidä tiheys samana ja tiiviinä. Puikon 

ensimmäinen silmukka on helposti 
löysempi joten kiinnitä siihen huomiota. 

• Neuleen pinnasta on helpompi saada 
tasainen, jos se on tarpeeksi tiivis.

• Kirjoneule ei saa olla liian tiukkaa tai 
löysää. Ylimääräiset lankalenkit jäävät 
helposti kiinni puettaessa ja liian tiukka 
kiristää. 

• Kirjoneuleessa kuljeta lankaa nurjalla 
kiertäen toisen kuviolangan kanssa 
3-4 silmukan välein, ettei synny pitkiä 
lankajuoksuja.

• Valitse puikot käsialan mukaan. Jos haluat 
isommat lapaset, vaihda paksummat 
puikot, tai pienempiin ohuemmat puikot.

• Voit pitää keriä esim. purkissa, etteivät ne 
pyöri lattialla!

• Lapasesta tulee siisti, kun kerroksen 
aloituskohta on kämmenen sisäsyrjällä.

• Ohjeissa on peukalon silmukat otettu 
apulangalle, mutta tähän käy myös 
hakaneula.

LYHENTEET JA SELITYKSET:
NEULE:
s =  silmukka  
o =  oikea silmukka 
n =  nurja silmukka 
krs =  kerros  
* - *  = toista tämä väli
langankierto= 
 Ota langankierto neulovalle puikolle 
ylivetokavennus= Ota s puikolle, neulo 
 seuraava s ja vedä neulomaton 
 neulotun yli.
ainaoikein neule=
 oikealla oikein, nurjalla oikein
VIRKKAUS: 
kjs=  ketjusilmukka 
ps=  piilosilmukka 
ks=  kiinteä silmukka 
p=  pylväs 

OHJEIDEN VAIKEUSTASON 
LUOKITTELU:

ONNISTUU HELPOSTI  

VAATII JONKIN 
VERRAN TAITOA 

HARJAANTUNEELLE

WWW.TAITO.FI

ROOSA NAUHA
OHJEKUVASTO

Kuvastossa on malleja ohjeineen lapasiin, 
sukkiin ja vauvojen tuotteisiin. 42 sivua.

Lahjoitamme 
Roosa nauha 

-tuotteidemme 
myynnistä osan 
Syöpäsäätiön 
Roosa nauha 
-keräykseen.


