Nagu Selbu
Lapaset
Helmikuussa 2015 julkaisin 
Nagu Trad
‐kirjolapasohjeen, jonka olin tehnyt anopiltani saaman lapasen mukaan.
Alkuperäisen lapasen on luultavasti neulonut anoppini isän äiti Ida Söderholm (1890‐1971). Samaan aikaan tuon
lapasen kanssa sain myös toisen erilaisen kirjoneulelapasen, joka sekin on luultavammin Idan neuloma.
Tämän toisen lapasen kuviot ovat tyypillisiä Norjan Selbun alueen neulontaperinteelle. En voi kuin arvailla, että
ehkä Ida on löytänyt mallin kirjasta tai lehdestä? Joka tapauksessa halusin kirjoittaa ohjeen lapasiin, koska minusta
on tärkeää vaalia tekstiilikulttuuria ja dokumentoida vanhoja neuleita kirjoittamalla niistä ohje.
Annoin mallille nimeksi 
Nagu Selbu
, koska anoppini isän suku on kotoisin Nauvon (ruots. Nagu) saarelta
Länsi‐Suomesta. 
Nagu Selbu
on lapasmalli, joka voi olla perinteinen tai modernimpi riippuen kirjoneuleen
väriyhdistelmistä. Ohjeessa on vain yksi koko, mutta voit neuloa lapaset suositusta paksummasta tai ohuemmasta
langasta ja saat silloin isommat tai pienemmät lapaset. Perinteiset Selbun alueen kirjoneuleet ovat useimmiten
mustavalkoisia ja ne on neulottu villasta. Minusta kuitenkin muutkin materiaalit ja värit toimivat kuvioissa.
Ensimmäisessä lapasparissa käytin viininpunaista ja beigeä alpakkalankaa, toisessa parissa samaa lankaa, mutta
toisistaan selvemmin erottuvia petroolinsinistä ja vaaleanharmaata. Minusta kumpikin väriyhdistelmä toimii
hyvin.
Alkuperäiset lapaset (kts s. 6) on neulottu käsinkehrätystä kaksisäikeisestä villalangasta ja värit ovat
lampaanvalkoinen ja lampaanmusta. Ohjetta kirjoittaessani seurasin alkuperäisen lapasen silmukkamääriä ja
kuvioita tarkkaan, vain peukalossa muutin muutaman silmukan.
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Mallissa on yksi koko
Lapasen mitat: 
Kämmenen ympärys peukalon yläpuolelta: 19 cm, Lapasen pituus (ilman ranneosaa): 20,5 cm
Huomio: koko on aika kapea ja pitkä. Jos haluat lyhyemmän lapasen, voit aloittaa kärkikavennukset 5 krs aikaisemmin piirroksessa 1 ja 2 (ja
peukalossa 3 krs aikaisemmin).
Lanka: 
Hjertegarn Alpaca tai Drops Alpaca tai samanpaksuinen lanka (167 m/50 g), 
Menekki: 
Pääväri 50 g, Kuvioväri 50 g
Tarvikkeet: 
sukkapuikot 2,75mm, silmukkamerkki, 
Neuletiheys: 
10 cm = 32 s, 35 krs

Lue koko ohje huolellisesti läpi ennen neulomisen aloittamista.
Oikea lapanen:
Luo päävärillä 56 s, laita silmukkamerkki krs:n alkuun ja neulo suljettuna neuleena *2 o, 2 n* ‐joustinneuletta 10 krs. Vaihda
kuvioväriin ja neulo 2 krs, vaihda pääväriin ja neulo 2 krs. Vaihda kuvioväriin ja neulo 1 krs, vaihda pääväriin ja neulo 2 krs. Vaihda
kuvioväriin ja neulo 2 krs, vaihda pääväriin ja neulo 10 krs. 
Seur. krs: 
lisää 1 s, neulo 28 s, lisää 1 s =58 s. 
Jaa silmukat: 
1. ja 2. puikko
kämmenselän silmukat (=31 s), 3. ja 4. puikko kämmenen silmukat (=27 s). 
Seur. krs:
neulo piirroksen 1 mukaan alkaen krs:lta 1
oikealta vasemmalle, sitten 3 s piirroksen 2 mukaan, sitten 4 s piirroksesta 3 ja sitten jatka piirroksen 2 mukaan. Neulo piirrosten 1,
2 ja 3 mukaan, kunnes piirroksessa 3 tulet nuoli 1 ‐kohtaan. Jatka neuloen piirroksista 1 ja 2. 
Seur. krs: 
siirrä peukalokiilan s:t (17 s)
langanpätkälle tai silmukanpitäjälle. Luo samaan kohtaan 10 s päävärillä ja pyöräytä kuviovärin lanka 5. s:aan, ettei jää liian pitkää
lankajuoksua. Jatka neuloen piirroksista 1 ja 2, kunnes olet neulonut kaikki krs:t. Jäljellä on 10 s. 
Seur. krs: 
neulo kuviovärillä *2 s o
yht.*, toista *‐* koko krs. Katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien 5 s:n läpi.
Peukalo:
Poimi s:t langanpätkältä, poimi 11 s peukaloreiän yläreunasta = 28 s. Neulo suljettuna neuleena piirroksen 3 mukaan nuoli 1
‐kohdasta. Neulo, kunnes olet neulonut kaikki krs:t. Jäljellä on 12 s. 
Seur. krs: 
neulo kuviovärillä *2 s o yht.*, toista *‐* koko krs.
Katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien 6 s:n läpi. Päätä kaikki langanpäät nurjalle.
Vasen lapanen (neulo peilikuvaksi):
Neulo kuten oikea lapanen, mutta ranneosan jälkeen jaa silmukat puikoille: 1. ja 2. puikko kämmenen silmukat (=27 s), 3. ja 4.
puikko kämmenselän silmukat (=31 s). 
Seur. krs:
neulo piirroksen 2 mukaan alkaen krs:lta 1 oikealta vasemmalle, kunnes jäljellä on
3 s, neulo sitten 4 s piirroksen 3 mukaan. Jatka piirroksen 2 mukaan ja sitten piirroksen 1 mukaan. Jatka neulomista piirroksista 2, 3
ja 1, kunnes kunnes piirroksessa 3 tulet nuoli 1 ‐kohtaan. Jatka neuloen piirroksista 1 ja 2. Neulo loppu lapasesta kuten oikea
lapanen.
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Piirros 1 (Kämmenselkä):
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Piirros 2 (Kämmen, oikea lapanen. Neulo vasen peilikuvaksi):

1.

Poimi peukalokiilan silmukat odottamaan.
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Piirros 3 (peukalokiila):

1.

Poimi peukalokiilan silmukat odottamaan (17 s) silmukanpitäjälle tai langanpätkälle peukalon neulomista varten.

Sanasto:

Pääväri
Kuvioväri
Ei silmukkaa

Lisää 1 = Neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein.
Neulo 2 s oikein yhteen (kavennus kaartuu oikealle).
Kavenna 1 s = Nosta s, neulo 1 s o, vedä nostettu s neulotun yli (kavennus kaartuu vasemmalle).
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Alkuperäinen lapanen:

Palautetta ja korjausehdotuksia?
Laitathan sähköpostia: mielitty@gmail.com
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