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Kevätruusu –lapaset 
 

Suunnittelija Emma Karvonen / Villaviidakko Designs 
 

 

 
Lapasversio Ullaneuleessa 1/2014 julkaistusta Roosa Ruusu –

kämmekäsohjeesta. 
 
 

Lanka: Zwerger Garn Opal Uni 6-fach (75 % villaa, 25 % polyamidia; 150 g / 
420 m) 60 g väriä Grasgrün (7903). Yhdestä 150 gramman kerästä saa 

kaksi paria ohjeen mukaisia lapasia. 
 
Puikot  Sukkapuikot/pyöröpuikko, 3 mm tai käsialan mukaan. 

 
Muut tarvikkeet: yksi silmukkamerkki 
 

Tiheys 24 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 cm. 
 

Koko Naiselle. Joustaa monenkokoiseen käteen, helppo neuloa juuri 
halutun pituisiksi. Mallilapasten kämmenosan pituus noin 18 cm ja 
kämmenen ympärys 19 cm. 
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Ohje 
 
Luo 46 s, jaa sukkapuikoille tai pyöröpuikolle. Ensimmäiset 23 s ovat 

kämmenselän silmukoita, jälkimmäiset 23 s kämmenen silmukoita. 
 
Varsi: 

 
Valmistelukerros: 1 n, 6 o, *1 n, 1 takareunasta o* Toista *-* 4 kertaa, 1 n, 6 o,  

*1 n, 1 takareunasta o*, toista *-* kerros loppuun. 
 
Neulo valmistelukerros toisen kerran. 

 
Aloita seuraavalla kerroksella palmikkokaavioiden neulominen 1. riviltä 

kämmenselän molemmilla sivuilla. 
 
Seuraava krs: 1 n, oikea palmikkokaavio, *1 n, 1 takareunasta o* Toista *-* 4 

kertaa, 1 n, vasen palmikkokaavio, *1 n, 1 takareunasta o*, Toista *-* kerros 
loppuun. 
 

Jatka samoin neuloen joustinta ja toista palmikkokaavioiden kerroksia 1-4 
kämmenselän sivuilla, kunnes varsi on haluamasi pituinen, ja olet viimeksi 

neulonut palmikkokaavioiden 4. rivin. Mallilapasissa palmikkokaaviot on 
toistettu seitsemän kertaa. 
 

Kämmen 
 
Oikea lapanen 
 
1. valmistelukrs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, lisää 1 oik (=nosta kahden 

silmukan välinen vaakasuora lanka puikolle ja neulo etureunasta oikein), 7 o, 
lisää 1 vas (=nosta kahden silmukan välinen vaakasuora lanka puikolle ja neulo 
se takareunasta oikein), 1 n, vasen palmikkokaavio, 1 n, kerros loppuun o. (= 48 

s) 
 

2. valmistelukrs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen palmikkokaavio, 
1 n, 2 o, aseta silmukkamerkki, kerros loppuun o.  
 

Aloita peukalokiila: 
 
1. krs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen palmikkokaavio, 1 n, neulo 

oikein silmukkamerkkiin asti, lisää 1 oik, siirrä silmukkamerkki oikealle puikolle, 
1 o, lisää 1 vas, neulo kerros loppuun o. 

 
2. krs (välikerros): 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen 
palmikkokaavio, 1 n, kerros loppuun o. 

 
Toista kahta edellistä kerrosta yhteensä 8 kertaa = 16 silmukkaa lisätty peukaloa 

varten. Neulo vielä yksi kerros ilman lisäyksiä. 
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Seuraava krs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen palmikkokaavio, 1 

n, 2 o, siirrä seuraavat 17 s hakaneuloille tai apulangalle odottamaan 
(silmukkamerkin voi poistaa), luo tilalle 3 uutta silmukkaa. Kerros loppuun o. 

 
Neulo yksi kerros kuten 2. krs edellä.  
 

Kavenna seuraavalla kerroksella ylimääräiset silmukat peukaloaukon yläpuolelta 
neulomalla kämmenpuolen alusta 1 o, ylivetokavennus, 1 o, 2 o yhteen, kämmen 
loppuun o. Työssä on taas 48 s. (Kämmenselässä 25 s ja kämmenpuolella 23 s). 

 
 

Vasen lapanen 
 
1. valmistelukrs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, lisää 1 oik, 7 o, lisää 1 vas, 1 n, 

vasen palmikkokaavio, 1 n, kerros loppuun o. (= 48 s) 
 

2. valmistelukrs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen palmikkokaavio, 
1 n, neulo oikein kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, aseta silmukkamerkki, 3 o. 
 

Aloita peukalokiila: 
 
1. krs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen palmikkokaavio, 1 n, neulo 

oikein silmukkamerkkiin asti, lisää 1 oik, siirrä silmukkamerkki oikealle puikolle, 
1 o, lisää 1 vas, neulo kerros loppuun oikein. 

 
2. krs (välikerros): 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen 
palmikkokaavio, 1 n, kerros loppuun oikein. 

 
Toista kahta edellistä kerrosta yhteensä 8 kertaa = 16 silmukkaa lisätty. Neulo 

vielä yksi kerros ilman lisäyksiä. 
 
Seuraava krs: 1 n, oikea palmikkokaavio, 1 n, 9 o, 1 n, vasen palmikkokaavio, 1 

n, 20 o, siirrä seuraavat 17 s hakaneuloille tai apulangalle odottamaan 
(silmukkamerkin voi poistaa), luo tilalle 3 uutta silmukkaa. Kerros loppuun 
oikein. 

 
Neulo yksi kerros kuten 2. krs edellä.  

 
Kavenna seuraavalla kerroksella ylimääräiset silmukat peukaloaukon yläpuolelta 
neulomalla kämmenpuolen alusta 19 o, ylivetokavennus, 1 o, 2 o yhteen, 1 o. 

Työssä on taas 48 s. (Kämmenselässä 25 s ja kämmenpuolella 23 s.) 
 
Molemmat lapaset 
 
Jatka neuloen kämmenselässä palmikoita ja kämmenpuolella sileää kuten 

aiemmin, kunnes työn pituus on noin 5 cm vähemmän kuin haluttu pituus, tai 
kunnes pikkusormi on peittynyt, ja olet viimeksi neulonut palmikkokaavioiden 4. 
kerroksen. Mallilapasessa palmikkokaavio on toistettu tässä vaiheessa yhteensä 

20 kertaa.  
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Kärki 

 
Aloita kärkikaavion neulominen 1. kerrokselta. Kaavio käsittää kaikki 

kämmenselän silmukat. Neulo vielä kämmenpuolella sileää ilman kavennuksia. 
1. kärkikerroksen jälkeen työssä on 46 s, 23 s sekä kämmenselän että 
kämmenen puolella. 

 
Jatka neulomista kaavion mukaan kämmenselän puolella, ja aloita 
kärkikavennukset myös kämmenen puolella kerroksella 3. seuraavasti: 1 o, 

ylivetokavennus, neulo o kunnes puikolla on 3 s, 2 o yht, 1 o. Toista samanlaiset 
kavennukset joka toisella kerroksella (samoilla kerroksilla kuin kämmenselän 

puolella tehdään kavennuksia) ja kerrokselta 11. lähtien joka kerroksella. 
 
15. kerroksen jälkeen työssä on 10 silmukkaa. Katkaise lanka, vedä se 

silmukoiden läpi kahdesti, kiristä ja päättele hyvin. 
 

 

 
 
 

Peukalo: 
 
Siirrä odottamaan jätetyt peukalosilmukat sukkapuikoille tai pyöröpuikoille. Ota 

lanka työhön ja poimi peukaloaukon yläpuolelta 5 uutta silmukkaa. Neulo 
puikolta 17 s oikein. Tämä on kerroksen vaihtumiskohta, voit halutessasi 

merkitä sen silmukkamerkillä.  
 
Seuraava krs: ylivetokavennus, 1 o, 2 o yht, kerros loppuun oikein = 20 s. 

 
Neulo sileää oikeaa kunnes peukalon pituus on 1 cm vähemmän kuin haluttu 

pituus. 
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1. kavennuskrs: *3 o, 2 o yht* Toista *-* krs loppuun. 

2. kavennuskrs: *2 o, 2 o yht* Toista *-* krs loppuun. 
3. kavennuskrs: *1 o, 2 o yht* Toista *-* krs loppuun. 

 
Työssä on nyt 8 s. Päättele samoin kuin lapasen kärjessä. 
 

 
Viimeistely 
 

Päättele langanpäät. Voit halutessasi höyryttää lapaset, yksinkertainen palmikko 
ei kuitenkaan sitä vaadi. 

 

 

Kaaviot 
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Merkkien selitykset: 

 

 

 

 

Materiaalit suunnittelijalle tarjosi     

 

 

Huom! Kaikki oikeudet aineistoon ovat sen tuottajalla. Kaupallinen käyttö 

ehdottomasti kielletty. Saat neuloa tällä ohjeella tuotteen itsellesi tai lahjaksi, et 

myyntiin. Ohjetta ei saa julkaista, myydä eikä kopioida edelleen ilman 

suunnittelijan lupaa.  

Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta ohjeesta, voit ottaa yhteyttä 

suunnittelijaan sähköpostitse: villaviidakko@gmail.com 


