Nagu Trad
Lapaset
Viime syksynä ihailin vanhaa kirjolapasparia anoppini käsityökorin päällä. Anoppini kertoi, että lapaset on
luultavammin neulonut hänen isänsä äiti Ida Söderholm (1890‐1971). Valitettavasti ei ole varmaa ovatko lapaset
myös Idan suunnittelemat, onko niiden perustana perinnemalli saaristosta vai onko Ida kenties löytänyt ohjeen tai
osan kuvioista lehdestä. Mutta vaikka lapasmalli ei olisi kokonaan neulojan oma, se on luultavammin kehittynyt
lapasia tehdessä: kuvioissa ja mallikerroissa on muutamia omituisuuksia, kuten usein käy, kun mallia kehittelee
neuloessa. Korjasin ohjetta tehdessä minua häiritsevät kohdat, suunnittelin peukalon uudelleen ja lisäsin oman
kuviovirheeni siihen. Silmukkamäärä on tässä ohjeessa melkein sama kuin alkuperäisessä lapasessa.
Alkuperäiset lapaset (kts. sivu 6) on neulottu käsinkehrätystä kaksisäikeisestä villalangasta ja väri ovat
luonnonvalkoinen ja salvianvihreä. Vihreä lanka on kerrattu vaaleamman ja tummemman vihreästä säikeestä ja se
tekee neulotusta pinnasta yksiväristä vihreää mielenkiintoisemman.
Annoin lapasmallille nimeksi 
Nagu Trad
, koska anoppini suku on kotoisin Nauvon saarelta Länsi‐Suomen
saaristosta. Suurin osa Nauvon asukkaista, kuten anoppini sukukin, on ruotsinkielisiä. Siksi nimessä on saaren
ruotsinkielinen muoto Nagu. 
Nagu Trad 
‐lapasten tyyli on perinteinen tai moderni riippuen siitä, millaisen
värityksen lapasiin valitset. Ohjeessa on annettu vain yksi koko, mutta langan paksuutta vaihtamalla voit neuloa
erikokoisia lapasia. Seuraavalla sivulla on kaksi kokoehdotusta.
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Naisen koko pieni:
Lapaset mitat: 
Kämmenen ympärys peukalon yläpuolelta: 17 cm , Käden pituus (ilman ranne‐osaa): 18,5 cm
Lanka: 
Gjestal Maija tai samantyyppinen lanka (130 m/50 g), 
Menekki: 
Pääväri 50 g, kuvioväri 50 g
Tarvikkeet: 
sukkapuikot 2,75 mm, silmukkamerkki, 
Neuletiheys:
10 cm = 30 s, 30 krs
Naisen koko iso:
Lapaset mitat: 
Kämmenen ympärys peukalon yläpuolelta: 20 cm , Käden pituus (ilman ranne‐osaa): 21 cm
Lanka: 
Gjestal Janne tai samantyyppinen lanka (100 m/50 g), 
Menekki: 
Pääväri 100 g, kuvioväri (CC) 50 g
Tarvikkeet: 
sukkapuikot 3mm, silmukkamerkki, 
Neuletiheys: 
10cm = 24 s, 28 krs

Lue koko ohje huolellisesti läpi ennen neulomisen aloittamista.
Oikea lapanen:
Luo päävärillä 44 s, laita silmukkamerkki krs:n alkuun ja neulo suljettuna neuleena *2 o, 2 n* ‐joustinneuletta 4 krs. Vaihda
kuvioväriin ja neulo 3 krs, vaihda pääväriin ja neulo 17 krs. 
Seur. krs: 
neulo
*5 o, lisää 1 s, 6 o, lisää 1 s*, toista *‐* koko krs. = 52 s.

Jaa silmukat puikoille: 1. ja 2. puikko kämmenselän silmukat (=27 s), 3. ja 4. puikko kämmenen silmukat (=25 s). 
Seur. krs:
neulo
piirroksen 1 mukaan alkaen krs:lta 1 oikealta vasemmalle, sitten piirroksen 2 mukaan. Jatka kunnes piirroksesta 1 olet neulonut
krs:n 5. Neulo piirroksesta 2 1. s, aloita sitten neuloa piirroksesta 3 (peukalokiila) krs:lta 1: lisää 1 s, neulo 3, lisää 1 s.
Jatka sitten neulomista piirroksesta 2. 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 (13 s) langanpätkälle tai silmukanpitäjälle. Luo samaan kohtaan 3 s päävärillä.
Jatka neuloen piirroksista 1 ja 2, kunnes olet neulonut kaikki krs:t. Jäljellä on 12 s. 
Seur. krs:
*2 s o yht.*, toista *‐* koko krs.
Katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien 6 s:n läpi.
Peukalo:
Poimi s:t langanpätkältä, poimi 8 s peukaloreiän yläreunasta = 21 s. Neulo suljettuna neuleena piirroksen 3 mukaan nuoli 1
‐kohdasta. Neulo, kunnes olet neulonut kaikki krs:t. Jäljellä on 6 s. Katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien 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 (=25 s), 3. ja 4.
puikko kämmenselän silmukat (=27 s). 
Seur. krs:
neulo piirroksen 2 mukaan alkaen krs:lta 1 oikealta vasemmalle, sitten piirroksen 1
mukaan. Neulo kunnes piirroksesta 1 olet neulonut krs:n 4. Neulo piirroksesta 3: lisää 1, neulo 3, lisää yksi. 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.
2.

Peukalokiilan aloituskohta.
Poimi peukalokiilan silmukat odottamaan.
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Piirros 3 (peukalokiila):

1.

Poimi peukalokiilan silmukat odottamaan (13 s) silmukanpitäjälle tai langanpätkälle peukalon neulomista varten.

Sanasto:
Kuvioväri
Pääväri
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, korjausehdotuksia ja tietoja lapasmallin alkuperästä (oletko esim. nähnyt ohjeen vanhassa käsityölehdessä tai ‐kirjassa?)
otetaan mielellään vastaan osoitteessa: mielitty@gmail.com
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