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Materiaali- ja ohjetiedustelut:   
PIRKANMAAN KOTITYÖ OY 
Peltokatu 16 B, 33100 Tampere 
puh. 03-2251420, fax 03-2237223 
taitopirkanmaa (at) taitopirkanmaa.fi 
www.taitopirkanmaa.fi 
MALLIN KOPIONTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY. 
 

JANAKKALA 
Paikkakuntien lapaset kilpailu 2013 
 
Malli: Seija Puusaari 
 
Ohje: Pirkanmaan Kotityö Oy, Sanna Isosomppi 
 
Koko: Naisten koko 
 
Tarvikkeet:   
Pirkanmaan Kotityö Oy:n ohut Pirkka-lanka tex 125 x 2  
(100 % villa, vyyhti 100 g =n. 400 m) 

- punainen (216) 100 g 
- keltainen (109) 10 g 
- vihreä (310) 10 g 
- musta (119) 5 g 
- valkoinen (101) 5 g 

 
Pitkätpuikot tai pyöröpuikko no 5 
 
Mallineule: Ainaoikein neuletta, oikealla oikein, nurjalla oikein 
 
Neulominen: Lapanen neulotaan poikittain tasona yksinkertaisella langalla. Luo punaisella 52 s. Merkitse 
rannekkeen osuus 16 s, joka neulotaan lyhennetyin kerroksin joka 2. kerros. Lisää kerroksen lopussa 
kärkeen 1 s. Toista joka 2. krs:lla 6 kertaa. Kärjen lisäysten jälkeen, neulo 28 krs lisäämättä ja ilman 
rannekkeen lyhennyksiä. Kavenna seuraavilla kerroksilla 1 s x 6 kärjestä joka 2. kerroksella. Jatka myös 
rannekkeen lyhennettyjä kerroksia. 
Päätä kärjestä alkaen 19 s. Luo peukaloon 11 s. Lisää kärkeen 1 s x 3 joka 2. kerroksella. Neulo 8 kerrosta 
väliin ja kavenna sitten kärjestä 1 s x 3 joka 2. kerros.  
 
Neulo lapasen etupuoli peilikuvaksi. Peukalon jälkeen aloita etupuolen raidoitus. *4 krs punaista, 2 krs 
keltaista, 4 krs punaista, 2 krs vihreää, 4 krs punaista, 2 krs keltaista ja 4 krs punaista*, 6 krs vihreää, 4 krs 
mustaa, 2 krs valkoista, toista *-* peilikuvana.  

Toinen lapanen neulotaan peilikuvaksi, alkaen etupuolen raidoituksesta. 

 
Viimeistely: Ompele lapasten saumat pohjavärillä 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. Laita peukalon sisään 
kangaspala. Se helpottaa peukalon muotoilua. Tarvittaessa voit toistaa pesukertoja ilman pesuainetta. 
Muotoile lapaset kosteana käteen sopiviksi. Muista venyttää peukalon tyvi erityisen huolellisesti. 

 
Hoito: Käsinpesu 30° vedessä villapesuaineella. Muotoile kosteana oikeaan muotoon. Kuivaa tasaisella 
alustalla ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti. 

 
 



 


