
Kevätterveiset-lapaset 

Tarvitset: vajaa 50 g lankaa, jonka paksuus on noin 200 m /100 g (esim. 7 veljestä), kolmea 

toisistaan hyvin erottuvaa sävyä, kutakin suurin piirtein yhtä paljon, lisäksi halutessasi saman 

paksuista lankaa kirjontaan 4 eri väriä hieman kutakin, sukkapuikot 3,5 mm tai käsialan mukaan, 

virkkuukoukku ja parsinneula 

1. Luo 36 silmukkaa värillä B. Jaa silmukat tasaisesti neljälle puikolle (11 kullekin) ja yhdistä 

suljetuksi neuleeksi. 

2. Liitä työhön lanka väriä C ja neulo 1 krs vasemmassa lapasessa *1 oikein takareunasta 

värillä B, 1 oikein värillä C* ja oikeassa lapasessa *1 oikein värillä C, 1 oikein takareunasta 

värillä B*, toista *–* kierros loppuun yhteensä 18 kertaa. Neulo sitten 1 kiertäen oikein, 1 

nurin -joustinneuletta 14 krs siten, että jatkat edellisen kierroksen pystyraitoja ja värin C 

silmukat ovat nurjia (eli oikean käden lapasessa aloitetaan värillä C nurjalla). Neulo vielä 1 

krs sileää värillä B. 

3. Yhdistä värin A lanka neuleeseen ja aloita kirjoneule kaavion ensimmäiseltä riviltä. 

Huomioi peukalokiila (tummansininen). 

4. Kirjoneuleen kolmannella rivillä aloita peukalokiila. Kiilan oikeassa reunassa tee oikealle 

kaartuva lisäys: nosta lanka silmukoiden välistä vasemmalle puikolle takareuna edessä ja 

neulo silmukka etureunasta oikein. Kiilan vasemmassa reunassa tee vasemmalle kaartuva 

lisäys: nosta lanka silmukoiden välistä vasemmalle puikolle etureuna edessä ja neulo 

silmukka takareunasta oikein. Tee lisäykset tällä tavoin jatkossa joka kolmas kerros 

(kirjoneuleen kerrokset 6, 9 ja 12). 

5. Kerroksella 13 nosta peukalokiilan silmukat (9 silmukkaa) apulangalle odottamaan. Luo 

peukalokiilan yläpuolelle yksi uusi silmukka (värillä C). Jatka kirjoneuletta kaavion 

mukaan. 

6. Kun olet neulonut kirjoneuleen rivin 31, neulo 1 krs värillä B ja sitten pystyraitaa väreillä B 

ja C siten, että vasemmassa lapasessa parittomat ja oikeassa lapasessa parilliset silmukat 

ovat väriä B (kukan varren kohdalla jatkuu väri B). Aloita samalla kärkikavennukset, kun 

lapanen ylettää noin etusormen kynnen alareunaan (aikaisintaan kerroksella 32). Vasen 

lapanen: ensimmäisen ja kolmannen puikon alussa tee värillä B ssk-kavennus (käännä kaksi 

silmukkaa vasemmalle puikolle niin, että takareunat ovat edessä ja neulo ne takareunoista 

oikein yhteen), neulo toisen ja neljännen puikon silmukoita, kunnes jäljellä on 3 s, neulo 2 s 

oikein yhteen värillä B ja 1 o värillä C. Oikea lapanen: ensimmäisen ja kolmannen puikon 

alussa neulo 1 o värillä C ja tee värillä B ssk-kavennus (käännä kaksi silmukkaa vasemmalle 



puikolle niin, että takareunat ovat edessä ja neulo ne takareunoista oikein yhteen), neulo 

toisen ja neljännen puikon silmukoita, kunnes jäljellä on 2 s, neulo ne oikein yhteen värillä 

B. Jatka muutoin pystyraitoja. Toista kavennukset joka kerros, kunnes jokaisella puikolla on 

jäljellä kaksi silmukkaa. Vedä langat jäljellä olevien kahdeksan silmukan läpi ja päättele. 

7. Poimi peukaloa varten peukalon apulangan silmukat ja lisäksi kolme silmukkaa 

peukalonhangasta. Jaa silmukat kolmelle puikolle tasan (4 s kullekin) siten, että kerroksen 

vaihtumiskohta on vasemmassa lapasessa ennen keskimmäistä aukon yläreunasta poimittua 

silmukkaa ja oikeassa lapasessa sen jälkeen. Aloita kirjoneule näillä 12 silmukalla: jatka 

pystyraitoja väreillä A ja C (kolmesta uudesta silmukasta reunimmaista ovat väriä A ja 

keskimmäinen väriä C), kunnes peukalon toivotusta pituudesta puuttuu noin 1 cm. Neulo 1 

krs värillä B ja sitten 1 krs pystyraitoja väreillä B ja C siten, että värin C raidat jatkuvat 

samasta kohdasta kuin ennen vaakaraitaa. Seuraavilla kahdella kerroksella vasemmassa 

lapasessa neulo joka puikon lopussa 2 s oikein yhteen ja oikeassa lapasessa joka puikon 

alussa ssk-kavennus. Kun olet tehnyt kavennukset ja jäljellä on yhteensä kuusi silmukkaa, 

vedä lanka silmukoiden läpi ja päättele. 

8. Kirjo silmukoimalla halutessasi kaavion mukaan yksityiskohdat kukkiin. Päättele langanpäät 

ja viimeistele esimerkiksi höyryttämällä. 

Merkkien selitykset 

 neulo värillä A oikein 

 neulo värillä B oikein 

 neulo värillä C oikein 

X neulo värillä B oikein, silmukoi jälkikäteen värillä C 

 neulo värillä A oikein, silmukoi jälkikäteen värillä D 

 neulo värillä A oikein, silmukoi jälkikäteen värillä E 

 neulo värillä B oikein, silmukoi jälkikäteen värillä F 

 neulo värillä A oikein, silmukoi jälkikäteen värillä G 

 peukalokiila: neulo tähän silmukat peukalokiilan kaaviosta 

 

  



Vasemman lapasen kaavio 

 

 

Peukalokiilan kaavio: 

 



Oikean lapasen kaavio: 

 


