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9221 
VANUTETUT LAPASET 
 
Malli: Taito Pirkanmaa Oy 
 
Koko: Naisen lapanen 
 
Tarvikkeet: Taito Pirkanmaa Oy:n paksu Pirkka-lanka tex 285 x 2 (100 % villa, vyyhti 100 g= 170 m, kerä 
50 g= 85 m) 200 g  
Tai  
Roosa nauha -lanka tex 285 x 2 (100 % villa, kerä 50 g= 85 m) 200 g  
 
Puikot: Pyöröpuikot no 6 ja sukkapuikot no 6, tai käsialan mukaan 
 
Mallineule: ainaoikein-neule, oikealla oikein, nurjalla oikein 
 
Tiheys: 15 s ja 26 krs = 10 cm 
  
Neulominen:   
Kämmen: Luo 20 s ja neulo ainaoikein-neuletta 20 cm. Tee  
peukaloa varten aukko, jättämällä apulangalle 7 s. Luo uudet 7 s ja neulo vielä 15 cm.  
Aloita kärkikavennukset. Kavenna joka krs:lla 2 viimeistä s oikein yhteen, kunnes  
jäljellä on 6 s. Jatka neulomista leventämällä joka krs:n viimeinen s ensin etu- sitten  
takareunastaan, kunnes puikolla on taas 20 s. Neulo 35 cm ainaoikein-neuletta ja  
päätä sitten kaikki s:t kerralla. 
Peukalo: Ota apulangalta s:t sukkapuikolle ja poimi s:t peukaloaukon molemmista  
päistä, yhteensä 18 s. Jaa nämä s:t kolmelle puikolle ja neulo joka toinen krs oikein ja  
joka toinen krs nurin 10 cm. Päätä peukalo kaventamalla kahdella krs:lla 2 s yhteen 
koko krs:n ajan. Vedä lanka loppujen 4 s:n läpi. 
 
Viimeistely: Ompele lapasten sivut yhteen ja päättele langanpäät. 
 
Vanutus: Aloita lapasten vanuttaminen pesukoneessa 40 asteisessa hienopesussa, käytä tavallista 
pesujauhetta. Vältä voimakasta linkousta. Tulos voi vaihdella käytetyn koneen mukaan, mutta vanumista 
lisää esim. lapasten laitto pesupussiin ja lakanan tai vastaavan mukanaolo koneessa. Voit myös laittaa 
peukalon sisään kangaspalan. Se helpottaa peukalon muotoilua. Tarvittaessa voit toistaa pesukertoja 
ilman pesuainetta. Muotoile lapaset kosteana käteen sopiviksi. Muista venyttää peukalon tyvi erityisen 
huolellisesti. 
 
Hoito: 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. 
 
 
MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY. 
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