
Näppiset - napilliset lapaset 
KoKo: Pieni naisen käsi. 
�
TarviKKeeT:  Pirkanmaan Kotityö Oy:n paksua Pirkka-lankaa tex 285 x 2 (100 WO, vyyhti 
100 g = 170 m) punainen (226) 50 g ja luumu (544) 100 g. Sukkapuikot nro 3½ ja 4. 
3 nappia.

Tiheys: 21 s ja 27 krs puikoilla 3½ = 10 cm.
Tuplahelmineule: 1.�ja�2.�krs: 2 s o, 2 n. 3.�
ja�4.�krs: 2 s n, 2 o. Toista näitä 4 kerrosta.
Tee�näin:�Luo punaisella 16 s ja neulo�pit-
siä�piirroksen�mukaan nro 4 puikoilla. Tee 
3 napinläpeä 1 krs ennen pitsineuleen lop-
pua. Lopuksi neulo luumunvärisellä 5 krs 
ainaoikeaa.

Poimi pitsin reunasta 28 silmukkaa/7 s 
puikolla. Neulo isommilla puikoilla 2 o 2 n 
-joustinneuletta 3 krs, vaihda pienemmät 
puikot ja neulo joustinneuletta vielä 5 krs. 
Neulo sitten 1. ja 2. puikolla tuplahelmineu-
letta (selkämys) ja 3. ja 4. puikolla sileää 
(kämmen). Neulo 3. puikon alkuun peukalo-
kiila, lisäykset ruutupiirroksen mukaan.

Kun olet neulonut joustinneuleen jäl-
keen 8 cm, ota peukalokiilan 13 silmukkaa 
apulangalle. Luo tilalle 6 s (= 33 s). Jatka 
peukalon jälkeen neulomista 3 cm ja neulo 
etusormen kiila ruutupiirroksen mukaan. 
Kun peukalon jälkeen on neulottu 4,5 cm, 
ota etusormen 12 silmukkaa apulangalle (= 
6 s 2. puikolta + 6 s 3. puikolta). Luo tilalle 

5 s (= 32 s). Jatka kärjen neulomista vielä 
4 cm.

Aloita kärkikavennukset. Neulo joka ker-
roksella 1. ja 3. puikon alussa 2 s yhteen 
ylivetäen ja 2. ja 4. puikon lopussa 2 s oi-
kein yhteen neuloen. Kun joka puikolla on 
jäljellä 1 s, vedä lanka niiden läpi ja päätä 
langanpäät. 
peuKalo: Ota peukalon silmukat apulangal-
ta ja aukon reunasta puikolle (= 18 s). Neu-
lo sileää ja kavenna seuraavilla kerroksilla 2 
s pois. Neulo sileää 4,5 cm ja 3 krs ainaoike-
aa. Päätä silmukat. 
eTusormi: Poimi ensin 17 s ja kavenna niis-
tä 2 pois. Kun mitta on 3 cm, neulo 3 krs 
ainaoikeaa ja päätä silmukat.
viimeisTely: Päättele langanpäät. Ompele 
napit pitsirannekkeeseen.
Malli: Pirkanmaan Kotityö Oy, Anna Hakola.
Materiaali- ja ohjetiedustelut: Pirkanmaan 
Kotityö Oy, (03) 225 1420, taitopirkanmaa@
taitopirkanmaa.fi, www.taitopirkanmaa.fi.
Mallin kopiointi ja kaupallinen valmistus 
on kielletty.
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Nettiohje

= oikea s

= nurja s

= langan kierto

= neulo s:n etu- ja takareuna
= 2 o yhteen

= napinläpi


