
Tiheys: 15 s ja 26 krs = 10 cm.
Tee näin: Luo 20 s ja neulo sileää 20 cm. 
Katso kaavamallia. Tee peukaloa varten auk-
ko jättämällä apulangalle 7 s. Luo uudet 7 s 
ja neulo vielä 15 cm. Aloita kärkikavennuk-
set. Kavenna joka krs:lla 2 viimeistä s oikein 
yhteen, kunnes jäljellä on 6 s. Jatka neulo-
mista leventämällä joka krs:n viimeinen s 
ensin etu- sitten takareunastaan, kunnes 
puikolla on taas 20 s. Neulo 35 cm ja päätä 
sitten kaikki s:t kerralla.
Peukalo: Ota apulangalta s:t sukkapuikol-
le ja poimi s:t peukaloaukon molemmista 
päistä, yhteensä 18 s. Jaa nämä s:t 3 puikol-

le ja neulo 10 cm. Päätä peukalo kaventa-
malla kahdella krs:lla 2 s yhteen koko krs:n 
ajan. Vedä lanka loppujen 4 s:n läpi.
ViimeisTely: Ompele lapasten sivut luotel-
len yhteen ja päättele langanpäät.
huoVuTus: Aloita lapasten vanuttaminen 
pesukoneessa 40 asteisessa hienopesussa, 
käytä pesujauhetta. Vältä voimakasta lin-
kousta. Tulos voi vaihdella käytetyn koneen 
mukaan, mutta vanumista lisää esim. lapas-
ten laitto pesupussiin ja lakanan tai vastaa-
van mukanaolo koneessa. Laita peukalon 
sisään kangaspala, se helpottaa peukalon 
muotoilua ja estää peukalon puolia tarttu-
masta yhteen. Tarvittaessa voit toistaa pesu-
kertoja ilman pesuainetta. Muotoile lapaset 
kosteana käteen sopiviksi. Muista venyttää 
peukalon tyvi erityisen huolellisesti.
kuVioinTi: Kuvioi lapaset lehmän nahkan 
laikukkaaksi neulahuovuttamalla. Voit lo-
puksi vielä märkähuovuttaa lapasia, jotta 
kuviot tarttuvat tiukasti kiinni.
Malli: Pirkanmaan Kotityö Oy, Anu Leppänen.
Materiaali- ja ohjetiedustelut: Pirkanmaan 
Kotityö Oy, (03) 225 1420, taitopirkanmaa@
taitopirkanmaa.fi, www.taitopirkanmaa.fi.
Mallin kopiointi ja kaupallinen valmistus 
on kielletty.

Huovutetut lännenlapaset 
koko: Aikuiselle.  

TarVikkeeT: Pirkanmaan Kotityö Oy:n paksua Pirkka-lankaa tex 285 x 2 (100 WO, vyyhti 
100 g = 170 m) valkoista (101) 200 g. Merinovillahahtuvaa ruskeaa (26) 20 g. Pyöröpuikot 
ja sukkapuikot nro 6, tai käsialan mukaan. Huovutusneula. Nahkaremmit varsiin.
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